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Abstract 
This descriptive and analytical study examines the position of  Al-Muradi 
towards  “ Sibawayh “  who is the chief of grammarians and the owner of 
the first book on grammar, as Al-Muradi is considered an expert master 
of grammar and language in the eighth Century AH .  
This research is divided into an introduction,a preface and three 
chapters. The  preface  discusses an exposition of Al-Muradi who is Al-
Hasan Bin Abdullah Bin Ali, also  known  as  Ibn Um Qasem. The first 
chapter  discusses the subject matters in which Al-Muradi agreed with 
Sibawayeh in his books. The second chapter  points out the subject 
matters in which he disagreed with Sibawayeh. The last chapter includes 
Al-Muradi’s grammar approach. Then the researcher provides 
keyfindings and recommendations followed by a listing of the study’s 
sources and references.  
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 الممخص
 

يتنػػػػاكؿ ىػػػػذا الة ػػػػث دراصػػػػة ت فيفيػػػػة كلػػػػيية لمكيػػػػؼ ال ػػػػالـ  المػػػػرادم  مػػػػف  ػػػػي  الن ػػػػاة 
ػػا لػػو الن ػػك كالف ػػة  كلػػا ب أكؿ ملػػنؼ لػػو الن ػػك ال ػػالـ   صػػيةكيو     يػػث ي تةػػر المػػرادم إمامن

 الثامف اليجرم .لو القرف 
كيػػد يصػػمت الة ػػث إلػػو مقدمػػة كتمييػػد كثيثػػة للػػكؿ ا  يػػث تناكلػػت لػػو التمييػػد ترجمػػة 

ف أـ ياصػػػـ ا كلػػػو اليلػػػؿ اتكؿ تناكلػػػت اةصػػػف ةػػػف  ةػػػد ا ةػػػف  فػػػو الم ػػػتير ةػػػلفمػػػرادم ل ال 
المكاضػػا التػػو أيػػد لييػػا المػػرادم صػػيةكيو لػػو صتةػػو ا كلػػو اليلػػؿ الثػػانو تناكلػػت المكاضػػا التػػو 

ارض لييا المرادم صيةكيو كلو اليلؿ الثالػث تناكلػت مػذىب المػرادم الن ػكم ثػـ صانػت النتػا    
كالتكلػػيات لفةا ػػث ك تمػػت الة ػػث ةػػذصر الملػػادر كالمراجػػا التػػو اصػػت نت ةيػػا  فػػو إتمػػاـ ىػػذا 

 الة ث.
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 بإلىدبء

 إىل أبً الغايل طٍب اهلل ثزاه ًجعل اجلنت هثٌاه

 رهش العطاءإىل أهً الصابزة اجملاىدة 

 إىل سًجيت اليت ًىبخين قلبيا فكاًج هين مبنشلت الزًح للجسد 

 إىل أسزحً ًعوٌم العائلت الكزام

 إىل كل هي ٌطلب العلن ًٌكابده حخى ٌذًق حالًحو

 إىل الذٌي ها بدلٌا حبدٌال ًهاسالٌا على جادة اجلياد

 أىدي ىذا اجليد املخٌاضع

 
  



 

 ج

 

 
 
 
 

 شكر وتقدير

 ي صر الناس ال ي صر ا مف ال

 انطييان مف اليدم النةكم ال ريؼ لإننو أتقدـ ة ظيـ ال صر كالتقدير

  محمود محمد العاموديإلو لضيفة اتصتاذ الدصتكر /   

 الذم أ رؼ  فو رصالتو كأصدؿ  فوَّ مف  فمو الصثير ك ةرتو الطكيفة

 كأمدنو ةصؿ ما ا تجت مف الصتب كالمراجا التو اصت نت ةيا  

 ىذا الة ث  فو إتماـ

 لصاف  يرى  كف كألضؿى صند لو  

 لن ـ الم رؼ كالمرةو.



 

 ح

 

 َحقٌّ وِعرفان

﴾ ـٍ    ﴿لىً ف  ىصىٍرتيـٍ تىًزيدىنَّصي

زيًؿ ال ُّصًر  ـي ًةجى ا لإنًَّنو أتىقىدَّ إنَّو لىًمف كاًجةو أف أ صيرى أل ابى اليىضًؿا كأصاًتذىةى الً فـً
فىو ًرصالىتوا كالتَّقدير تصتاذم الياًضؿا اتصتاذ  الدصتكر / م مكد م مد ال امكدما الذم أ رىؼى  ى

 لىصافى لىوي ةاًلغي اليىضًؿا كصىةيري اتثًر لو إنجاًز ىذا الةى ًث.

ـي ةال ُّصًر كالتَّقدير إلو  ىميًد صيفّْيًَّة اآلداًب ةالجاًم ىًة اإلصيًميًَّة   لضيفةصىما أتىقىدَّ
نا ب الر يس لفة ث ال فمو كال ُّصري مىكلكؿه أيضان إلو    ةد ال الؽ ال ؼالدصتكر/اتصتاذ 

 فو جييكًدًىما المىةذكلىة لو ً دمىة مىصيرىًة  عبد الرءوف المناعمةاتصتاذ الدصتكر/ كالدراصات ال فيا 
 الةى ًث الً فًموّْ كدى ًميا.

ـي ةال ُّصًر كالً رلاًف لف  / م مد رمضاف الةا  كر الياًضفىيًف / اتصتاذ الدصت مناي يفصىما أتىقىدَّ
ثرىا يا ًمف لىيًض كالدصتكر/  صيف ال ايدم   فىو جييكًدًىما لو ًيرىاءًة ىذه الرّْصالىًة الً فًميًَّةا كا 

ًيظىييما اي كرى اىيما. ًتًيـا لى ى  ً ةرى

ـي ًة ظيـً امًتنانو ك اًلًص  يصرم كً رلانو تىصاًتذًتو لو الجاًم ىًة اإلصيمً  يًَّةا صىما أتىقىدَّ
ًةيَّةً  فىو أيدييـ مىصايات الماجصتير لو ًيصـً الُّف ًة ال ىرى  ا كأ يصُّ ًمنيـل  الذيفى دىرىصتي  ى

اتصتاذ الدصتكر نةيؿ أةك  فوا كاتصتاذ الدصتكر يكصؼ ًرزيةا كاتصتاذ الدصتكر م مد  فكافا 
تصتاذ الدصتكر يكصؼ كاا  كاتصتاذ الدصتكر لكزم أةك ليَّاضا كاتصتاذ الدصتكر صماؿ غنيـ

زاءً  يرى الجى مي ان  ى زاىيـ اي جى  .الص فكت لىجى
فىو جييكًدىـ المىةذكلىة  ظَّيو مىصتىةىة الجاًم ىة اإلصيًميَّةا  ى كال يىيكتينو أٍف أ صيرى إ كانو ميكى

ا كتكلير صيةًؿ الرا ة لفةا ثيفا  ًيظىييـ ا جمي ان كرى اىيـ.  لو ً دمىة طييًب الً فـً
مي ان  زيؿ لزمي و جى ميًؿا كال ُّصًر الجى و ةالً رلاف الجى قاـً أف أتىكىجَّ صما يىطيبي لو لو ىذا المى

 .دكف اصًتثناء
  



 

 خ

 

  
  

الحمد  الذي أنار قموب عباده المتقين بنور كتابـو المبـين و ولعـل القـرفن ًـلاء  لمـا  
عمــخ خــاتم اانبيــاء وأًــرف فـ  الصــدور وىــدح  ورحمــة  وبًــرح  لممــ منينو وصــل  الميــم وســمم 

المرسمين سيدنا محمد النب  العرب  اامين و الذي فتح ا عمينا بـو أعين ـا عمي ـاو وفذانــ ا صـم ا 
و وقموب ا غمل او وأخرج بو الناس مـن الظممـات إلـخ النـورو صـسة  وسـسم ا داممـين  متعـاقبين مـا 

و وعمــخ فل بيتــو ااطيــار و وصــحابتو الكــرام اابــرارو  دينينــا الميــل والنيــار إلــخ يــوم الــتعاقــب ف
 ومن تبعيم بإحسان إلخ يوم الدين وبعد:

 
و يتوسـل بيمـا السـالك إن عمم  النحو والصرف لمن أًرف العمـومو فيمـا عممـا وسـيمة 

 إلخ اآلت :
و ( و فإن فيـم القـرفن يتوقـف عمـخ معرفـة عمـم النحـ: إلخ فيم كتاب ا وسنة رسولو )أوًل   

 والصرف وكذلك السنة.
المسان عمخ المسان العرب  الذي أنزل بو كسم ا لـل  وعـس و ويكـاد عمـم الصـرف  تقويم: ثاني ا

ًل ينلك عن عمم النحو ف  كتب ااواملو فـبعمم الصـرف يعـرف النـاح  فـ  عمـم النحـو تصـنيف 
 اافعال المتصرفة.الملردات وتوزع عمخ أبنيتيا المناسبة ليا وذلك ف  ااسماء المعربة و 

ف ـا اختسو اختمف العمماء فـ  بعـض فروعـوو العظيم بقدره ومكانتو ىذا العمم   ولود   ومنذ  
اافذاذ   العربية   عمماء   حرص   و ويوضح  العربية   مدح اتساع   ما يوضح   بقدر   وًل يقدح بيذا العمم

وتبـاين  واخـتسف إلـخو ولعـل ذلـك مـرد ه  المغويـة   لمظـواىر   سميم   ف  سعييم لموصول إلخ تلسير  
و وقـرأه الرسـول  أحـرف   قـد أنـزل عمـخ رسـولنا الكـريم عمـخ سـبعة   ألسنة العـرب فيـا ىـو القـرفن  

 الذي ىو قًر  ااصل بااحرف السبعة و وأخذ الصحابة رضوان ا عمييم عنو ذلك .
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نــو لمــن دواعــ  ســروري و وتقمــدي الًــرف العظــيم و أن أدرس  ــا مــن مظــاىروا   بعض 
و كغيـرىم ن ااوامل والمتأخرين من النحاة و وقد أسيم نحـاة مصـرالخسف القاممة بيالموافقة و 

من النحاة المتأخرينو ف  الخوض ف  غمار تخريج المسامل و وتأويمياو  فظير منيم الموافـق 
ديرين بالــذكر والمخــالف اوامــل العممــاء و حيــث اختــاروا انلســيم مــن تمــك اآلراء مــا يلعميــم لــ

 الـذي وافـق إمـام  النحـو  سـيبويو ىــ(749) المرادي  _ ت  والدراسة و فبرز من ى ًلء العمماء
يعــد ًــين النحــاة  فيــو مــن أوامــل مــن لمــ  و ومســألة و وخاللــو فــ  أخــرحو  فــ  غيــر موضــ 

 يسأل من ذا الذي يخالف سيبويو ؟ ولعمنا نلد البعض النحو ف  مصنف أسماه الكتابو
د المرادي من عمماء القرن الثامن اليلري يـدقق النظـر فـ  مسـامل سـيبويو و ولكن نل

 يوافقو تارة و ويعارضو ف  أكثر من موض  تارة أخرح. فيدعم رأيو و
 

ــــا   ــــت رســــالت ومــــن ىن ــــوان تحــــت كان ــــف المــــرادي مــــن ســــيبويو دراســــة عن : ) موق
 .يمية من خسل كتبو ( تحم

 مالك. توضيح المقاصد والمسالك لًرح أللية ابن .3
 ًرح تسييل اللوامد وتكميل المقاصد. .1
 اللنخ الدان   ف  حروف المعان  . .1
 رسالة ف  إعراب اللمل . .4

 
د   سامس  ا لل وعس أن  يييئ ل  أمر    .النصير   المولخ ونعم   و فيو نعم   وصواب   ًر
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 أوالً  / سبب اختيار املىضىع :
كم رلػػػة تةػػػايف اآلراء ةػػػيف إ ػػػادة أنظػػػار طػػػالةو ال فػػػـ إلػػػو صتػػػب ألػػػكؿ الن ػػػكا  .ُ

ال فمػػػاء اتكا ػػػؿ كالمتػػػم ريف ا كمػػػف ىنػػػا يلػػػةر طالػػػب ال فػػػـ  فػػػو درايػػػة صاليػػػة 
 ةمصاليب الت فيؿ كالت ري  كالم اججة.

ةياف ما تمثفو دراصة اآلراء الم تفية مف أىميةو ةال ةو لػو الص ػؼ  ػف كجيػة نظػر  .ِ
 ػػارة لمقػػدرة المػػرادم لػػا ةياا كصػػرد أدلتػػو لػػو تينيػػد اآلراء التػػو ت اليػػوا مػػا اإل

ةطاؿ  جة اآل ر.   فو الجدؿ كاال تجاج لرأيوا كا 
دراصػػة اال تراضػػات ةػػيف الن ػػاة تيصػػر ليػػـ القكا ػػد الن كيػػة كاللػػرلية الػػكاردة لػػو  .ّ

 المصملة م ؿ المكالقة أك اال تراض.
ةياف مصانة الن كييف المرادم كصيةكيو ا كما يتمت اف ةو مف كزفو صةيػرو لػو تػاري   .ْ

ال رةوا لالمرادم كلؼ ةاليقيو ا كةالن كم الةارع ا كصيةكيو لا ب أكؿ الن ك 
 صتاب ن ك.

 

 ثانياً / أمهية  البحث:

مػػػف  ػػيؿ دراصػػػة مكييػػػو مػػػف إمػػػاـ مدرصػػػة  ؛الص ػػؼ  ػػػف المػػػذىب الن ػػػكم لفمػػػرادم .ُ
 الةلرة ةيف التمييد كاال تراض.الن ك ال رةو لو 

اال تػػراض لػػو ة ػػض المصػػا ؿ  فػػو ةيػػاف   لػػية المػػرادم ال فميػػة كيػػدرتيا  فػػو  .ِ
 صيةكيو.

مف  يؿ صتب المػرادم التػو ىػو ال كض لو المصا ؿ الن كية التو تناكليا الة ث  .ّ
 مكضكع الدراصة.

 .رلد المصتةة ال رةية ةصتاب جديد يظير   لية المرادم اليذة .ْ
 

 ثالثاً / منهج الدراسة :

 
  الكلػيو الت فيفػوا الػذم ليػو يػتـ صي تمد الةا ث لو الدراصة _ ةإذف ا ت ػالو_ المػني 
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 التمييد
 :ابن أم ق اسم  المرادي  التعريف ب

 : اسمو ونسبو -
ىك ال صف ةف ياصـ ةف  ةد ا ةف  فو أةك م مد ةدر الديف الم ركؼ ةاةف أـ ياصـ 

 . (ُ)د اليقيو المالصو الن كم الف كم جتيرادٌم الملرم المكلد الم رةو المالم

ف(ِ)لو ة صب ما  ثرت صانت  ند الجزرم  ةكأكؿ ترجم ص ؼ جانةان ال  صاف يد ا كا 
ةمس ةو مف  ياتو لصف الصثير ما زاؿ مجيكالن أغيفتو صتب التراجـ الم يكرة التو أليت لو القرف 

 الثامف اليجرم كما تيه.

 : مولده ونًأتو
ل ددكا مصاف  ا(ّ)ةملر؟ كصؿ الذم يالكهل إنو كلد اكلدلـ يذصر المترجمكف لو متو 

دكف  يكلد لو ذلؾ ال لر تف اإلنصاف ا الكالدة ال تاري ياا كيمصف التماس ال ذر ليـ لو ذلؾ
 ي ان  ف يكـ مكلده لو زمف لـ تجًر ليو ال ادة  ال امةكال يدرم  اأف يقيد يكـ مكلده أ د غير أىفو

اىتـ الناس ةو كرلدكا ن اطو ا  ةتصجيؿ المكاليد صما ي دث لو  لرنا ال الوا لإذا ا تير أمره
 لو  دمو ال فـ.

صما صيمتو تمصيد ذلؾ  ػػىْٕٗكأف كلاتو صانت صنو ا كيظير أف المرادم لـ ي مر طكيين 
أك  ػىََٕل  كالو صنو أم د لو ةداية القرف الثامف اليجرمالمف المرجر أنو كل –لو مكض و 
 يةفيا يفيين.

لفـ يذصركا  دد ألرادىا كلـ يتصفمكا  ف أ كالياا  أصرتوا و ر مترجمك المرادم إلكلـ يي 
 كصؿ ما ذصر أف  ا فتو صانت تت ذ مف ةيد الم رب مكطنان.

إنيا  ل يالكا أصثر المترجميف لواتف  ا(ْ) كيةدك أف أصرتو ر فت إلو ملر يةؿ كالدتو
 وكا تير ةالم رب ة د أف ر ؿ إل ثـ أياـ ة د ذلؾا ا(ٓ)ذصر الصيكطو أنو كلد ةملرك  ةملرا

 .(ُ)ىناؾ كذاع ليتو
                                                 

كطةقػػػػػػات  ّٔٓ/ُك صػػػػػػف الم اضػػػػػػرة ُٕٓ/ُالك ػػػػػػاة كة يػػػػػػو  ِّ/ِظػػػػػػر ترجمتػػػػػػو لػػػػػػول الػػػػػػدرر الصامنػػػػػػةان (ُ)
  ِٕٔ|ُكن ػػػمة الن ػػػك ُُِ|ِكات ػػػيـ ِْٕ|ٖك ػػػذرات الػػػذىب  ُِّٓ/ّكم رلػػػة القػػػراء الصةػػػار  ُُّْ/ّالقػػػراء

 . ّّْ,ِّْ\ُكالمدارس الن كية
 . َِٕ|ُ( غاية النياية لو طةقات القراءِ)
 .ُٕٓ|ُ( انظرل ة ية الك اةّ)
 ِْٕ/ٖ ذرات الذىب ك  َِٕ|ُ( انظرل طةقات القراءْ)
 .ّٔٓ|ُ(  صف الم اضرةٓ)
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ف الذم ذصركه  ف أصرتو  ف كاصميا  اكىك جدتو أـ أةيو اأرجر الركايتيف صما صةؽ وكا 
 اكا تيرت ةذلؾ المصانتيا كص ة  فمياا (ِ)كأنيا جاءت مف الم ربا ك رلت ةال ي ة ازىراء

كأنيا أكؿ مف  اكالذم اتيؽ  فيو أغفب المترجميف لفمرادم أنيا صانت تصصف ما أصرتو لو الم رب
كىذا يتيؽ ما ما ذصرتو ملادر ترجمتو مف  املر التو كلد لييا المرادم ور فت مف مكطنيا إل

 ملر. وأف أصرتو صانت مت ذة مف ةيد الم رب صصنان ثـ ر فت إل

؟ كلصف الم ركؼ  كلـ تص ؼ تفؾ الملادر  ي ان  ف  ياتو االجتما ية كىؿ تزكج أك ال
 كلدو لو  فميان صمةيو ة ده. أم  دـ تلدر
 

وكنيتو: لقبو  
. كصػػػمو المػػػرادم ةالملػػػرم  (ّ)أكؿ مػػػف مػػػرد ةػػػاليميف ييػػػؿ تنػػػوةػػػالمرادم  وأمػػػا  ػػػف لقةػػػ

 لكالدتو لو ملرا كةالم رةو تلؿ  ا فتو كأجداده .

لذىب يـك  ا لقد ت ددت الركايات  ند أل اب التراجـ  ف صةب تصميتو ةاةف أـ ياصـ
ا كصانت ت يش لو ةيد الم رب ك رلت ةال ي ةا (ْ)جدتو مف أةيو  زىراء  وةالقكؿ ةمنو نصةو إل

 (ٓ)  يث  رؼ كا تير ة يرة ىذه المرأة ةالتديف ك صف ال فؽ كالليح.

نما ىو امرأة مف ةيت ال ز كالصفطاف كالمفؾا ل إف ىذه المرأة ليصت جدتوا كييؿ  كا 
 ةنياا كا تيركتةنتو كاد ت أنو ا ا  المرادم  ل فًقو كتقكاه ك صف م امفتو منذ ل ره أ ةت ال صف
 (ٔ) اصمو ةاصميا.

 وكراماتو:خمقو 
صثير  ي اؼ ا كي  اها ا لال ان متدينان تقيان كر ان  ؛ فؽ صةير وصاف اةف أـ ياصـ  ف

 ا كصاف مت ةدان  صف ال ما ؿ صثير الم اصف المنالبا والمركءة كالتكاضا غير مزا ـ  ف
 صف  ا صثير القنا ة ا ظاىر ال  كع ا جفيؿ القدر ا م مكد الصيرة ا  ظيـ الكيار كالصصينة

كمف صراماتو أنو رأل النةو لفو ا  فيو  (ٕ)ا  ز كجؿ وكر ب اللدرا متقرةان إل ا ال  رة

                                                                                                                                            

 ِْٕ/ٖك ذرات الذىب  ُٕٓ|ُ( انظرل ة ية الك اةُ)
 .ُٕٓ|ُ( ة ية الك اةِ)
 .ُُِ( انظر ل  جالة المةتدم كلضالة المنتيو لو النصب ّ)
 .ُُّٓ\ّكطةقات القراء ُٕٓ|ُ( انظرل ة ية الك اةْ)
 .ِّ|ِ( الدرر الصامنةٓ)
 .ِّ|ِ( الدرر الصامنةٔ)
 ِٕٓ/ٖ( انظرل  ذرات الذىب ٕ)
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 يا  صف اجفس انيا الناس ةمصاف الم راب ةجاما ملر ال تيؽ ةجكار  لقاؿ لول ا كصفـ لو النكـ
 (ُ)المل ؼ .

 ًيوخو:
لصنو لـ يذصر  ا مف ال يكخ ةمجمك  ونقفت الملادر التو ترجمت لفمرادم أنو تتفمذ  ف

 كالو  لقد نقؿ  نو المرادم لوا ( غالةان ة غير اصـ  ي  كا د ىك )أةك  يافلو صتةو المتكلر 
  رح التصييؿ.  مصة ك  ريف مكض ان لو

ا كلصف  إف ة ض ال يكخ الذيف نصةكا إليو صاف  ي و أةك  ياف نقؿ  نيـ ة ض أرا يـ
ير نصةوة إلييـ مصتييان ةما ذصره أةك  ياف أكثقون ىذه اآلراء ذصرت لو  رح التصييؿ لفمرادم مف غ

 (ِ) ةو.

ككض و  ا كذلؾ لديو يكلو ك لالة رأيو ا الصثير كنقفكا مف صتةو المرادم كأ ذ  ف
كلاؽ الصثير مف أيرانو كذلؾ  ا صيتو ةف رأيو ةميزاف ال دؿ لو  جككز  ا اتمكر لو نلاةيا

كاصتمد   اع  أيدييـ كجفس لو  فقات دركصيـا و نيـ كت فـ  ف وةيضؿ  يك و الذيف تفق
الة ث لـ ينقؿ إال  ف لو ا ك  نيجيـا م ضدان ذلؾ ةملصاره كآرا و كمقتر اتو و فك  ا النكر منيـ

 (ّ)  ي و أةو  ياف.

 

 

 وًيوخ ابن أم قاسم الذين تتممذ عمييم ىم:
التكنصو  ما ال مار ي يو ةف أةو ةصر  ةد ل ىك ىػ (  ِْٕ – ّْٔ)  مأةك زصريا ال مار -ُ

 ا أيدم ال فماء وكتقفب  ف ا ثيث كأرة يف كصتما ة مف اليجرة ةأةك زصريا اللكلوا كلد صن
كانتيا مف الصثير كألاد  ا كت فـ ال رةية كمير ليياا  كجفس لو  فقاتيـ طفةان لف فـ كالت ليؿ

  جرل كاةفو ا الصيكط كياؿ ا أيرانوكصاف ةارزان لو ال رةية الم ان ةيف  ا الجما مف  فمو ة رةيتو
 .(ْ)ىجرية أرةا ك  ريف كصة ما ة صنة ثالث   ر مف ذم ال جة اللو م مات أةك زصريا ال مار 

 .(ْ)ىجرية
ل ىك م مد ةف يكصؼ ةف  فو ةف يكصؼ ةف ىػػ (  ْٕٓ_  ْٓٔ)  أةك  ياف اتندلصو-ِ

ليك  نىٍيزة يةيفة مف الةرةرا و ياف اإلماـ أثير الديف أةك  ياف اتندلصو ال رناطو النيزل نصةو إل
لو أكا ر  -مدينة لو  ضرة غرناطة-ةمط  ارش كلد ال رناطو المكلد كالمن م كالملرم الدارا

                                                 

  ِّ|ِ( الدرر الصامنةُ)
 .َٕ|ِ( ة ية الك اةِ)
 .ُٕٓ|ُ( ة ية الك اةّ)
 .ُّْ|ْ(انظرل الدرر الصامنة ْ)
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كأةك  ياف ن كم  لره كل كيو كميصره كم دثو كمؤر و   كاؿ صنة أرةا ك مصيف كصتما ةا
لف لو مقةرة ا كدىجرية   مس كأرة يف كصة ما ةصنة  مات لو ثامف   ريف لير كأديةوا
 .(ُ)اللكلية

ىك  يصو ةف م فكؼ ةف  يصو الم يفو ال ي   رؼ  لىػػ (  ْٕٔ) ت  ال رؼ الم يفو -ّ
ا كالتؼ الجميا  كلو  درس مذىب اإلماـ مالؾ كنةغ ليو ا ا صاف  المان مف  فماء المالصية الديف

ا ي طو ال قكؽ لذكيياا كصاف  صمان  دالن  ا ككلو منالب دينية ىامة ا ينتي كف ةو كيتفقكف  نو
  ظيـ القدراا كصاف رجين  الو اليمة  ا لنزاىتو ك لالتو؛ كأجفكه ا كأصةركه  ا  تو أ ةو الناس

ا يمتاز ميصر  ليؼ ا  كصاف ذا  قؿ راجرا ةليران ةاتمكر ا ك صف ات يؽا  كالمركءة ةالصـر
 .(ِ) صت كأرة يف كصة ما ة مف اليجرة ةتكلو ر مو ا صنك  ا الناس وصثير اليضؿ  فا  الرأم
ىك إصما يؿ ةف م مد ةف  ةد ا ال  ترل  لىػػ (  ْٖٕ) ت  المجد إصما يؿ ال  ترل -ْ

كلـ يت رض مرجا ا  يرية   تر ونصةة إل ل كال  ترما المقرئ اتصتاذ  ا مجد الديف الن كم
مقر ان ضاةطان ا ارلان ةالف ة ال رةية كصاف إمامان  المان  الظان   ا تاري  مييده ومف المراجا إل

كتينف كأجاد كترأس مدارس  ا كةرع ليوا درس اتلكؿ  متقنان لفقراءات  تو لار  ي ان لفقراءا
 كصمك اصمو ا ةالقراءات  فمو كازدىارا ا كىذا مما زاد مف  فك يدره  كظيرت  لالتو ا  فميو

ثماف كأرة يف  كتكلو صنة  ا لف ير كال فـ كاالنتياع ةوكصاف رجين  المان لاضين تقيان كر ان م ةان  ا
 .(ّ)كصة ما ة مف اليجرة

ىك م مد ةف أ مد ةف  ةد المؤمف ال ي   لىػػ (  ْٕٗ_  ٖٓٔ)   مس الديف ةف الفةاف -ٓ
  مس الديف ةف الفةاف الدم قو ثـ الملرم ال ال و اإلماـ ال يمة الم ركؼ ةاةف الفةاف.

ا  أديةان  ا ران  ا صاف  ارلان ةاليقو كاتلكؿ كال رةية ا كصتما ة مف اليجرة مس كثمانيف  كلد صنة
نان لطنان ذا ىمة صً كصاف اةف الفةاف لى  ا صما ةدم ؽ مف أةو  يص  مر ةف المن ـ ةف القكاس

كيد يرغب لو االةت اد ا كال ي اكؿ االندماج لو الناس  ا الجد وا يميؿ إل كيكة كلرامة ك ـز
الفةاف  كمات اةف ا كما ىذا صاف م ترمان مقدران ةيف ال فؽ ي الكنو كيياةكنو ا ـكاالنقةاض  ني

 .(ْ) صة ما ة مف اليجرة ك  كأرة يف  تصا ةالطا كف لو  كاؿ صنة
ىك  مر ةف م مد ةف  فو ةف لتكح صراج  لىػػ (  ِٕٓ_  َٖٔ)  صراج الديف الدمنيكرل -ٔ

ة د الثمانيف كصتما ة مف اليجرةا  هكمكلد ال ال واالديف أةك  يص ال زل الدمنيكرل الملرم 
كجفس لو  ا تنقؿ ةيف يدم ال فماء لو صثير مف الينكف ا صاف  المان ميضاالن متقنان جام ان لف فكـ

                                                 

 . َِّ|ْكالدرر الصامنة ُِٓ|ٖك ذرات الذىب ُٗ|َُكالنجـك الزاىرة ُٕٓ|ٓ(انظرل الكالو ةالكلياتُ)
 .َْٔ|ُ( انظرل   صف الم اضرة ِ)
 . ِٓٓ| ُكة ية الك اة  ُِٓ|ُغاية النياية  ( انظرلّ)
 .ُُٖ|ِ( انظرل الكالو ةالكليات ْ)
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كتكلو صراج الديف  ا كدرس لو أماصف م تفية كمت ددةـ ا دركصي وكاصتما إل ا  فقاتيـ
 (ُ) اثنيف ك مصيف كصة ما ة مف اليجرة ةمصة  ير رةيا اتكؿ صنة  كرلالدمني

 (ِ) ل  ي  مف أىؿ الن ك نقؿ  نو أةك  ياف لو االرت اؼ. أةك  ةد ا الطنجو-ٕ
  

                                                 

 .ُِٕ|ٔك ذرات الذىب  ِٕٓ| ُ( انظرل غاية النيايةُ)
 .َٕ|ِ( ة ية الك اةِ)
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 تسميذه:
كال ةد لف ي  مف تيميذ لصف صتب التراجـ لـ تذصر لو صكل  ا ا ت ؿ المرادم ةالتدريس

 ةثيرة ةفد ونصةة إل الثيرم التيزينوةف رصكؿ ةف أ مد ةف يكصؼ ( ُ)ىك جيؿ الديف ا تفميذ كا د
التةانة  ارجيا ةالقرب مف  ةكاصتقر لو م ف امماليؾ يدـ القاىرة لو أ ر دكلة ال ا مف ةيد ال اـ
 ةاب الكزير.

 رض  ا اإلل ادية وال قيدة  ديدان  ف صف  ا كصاف جيؿ الديف ىذا  المان ةينكف صثيرة
كم رلة الطيح كال يصيو ليو االتصاع لو  ةدرة وإل  ىذا ي تاج ل كياؿ ا  فيو القضاء لامتنا

 .(ِ)ال فـ 
 (ْ) كترؾ  دة مؤليات منيال ا(ّ)كاةف ى اـ اتنلارم ا كالمرادم ا أ ذ ال رةية  ف اةف  قيؿ 

 التفكير لو  رح الجاما الل ير. -ُ
  رح م تلر اةف ال اجب لو اتلكؿ. -ِ
 المنظكمة لو اليقو ك ر يا. -ّ

كلـ  ا لصنو لـ يترؾ مؤليان كا دان لو الن ك أك اللرؼ أك الف ة ا (ٓ)ن كمككلؼ ةمنو 
 ا كيي ظ أنو جفس لو  فقات التدريس التو صاف يقيميا المرادما  مف مؤليات ء و وي ثر  ف

ةيا لو يكـ الجم ة ثالث   ر مف  ير  كييؿ ا كتكلو جيؿ الديف  ارج القاىرةا  لتتفمذ  فيو
  ف ةضا كصتيف صنة. ػىّٕٗرجب صنة 

ف صاف لـ يثةت أنو تتفمذ  فيو لإنو نقؿ  نو  اةف ى اـك  ا  كىك لو  لرهأيضان كا 
 كصمذصر ة ض التيميذ الذيف تمثركا ةاةف أـ ياصـ كأ ذكا  نول

ىك  ةد ا ةف يكصؼ ةف أ مد ةف  ةد ا ةف  لىػػ (  ُٕٔ_ َٖٕ)  اةف ى اـ اتنلارم -ُ
 وصاف اةف ى اـ يميؿ إل ا ثماف كصة ما ة مف اليجرة ذم الق دة صنة كلد لو ا ى اـ اتنلارم

 كالم تاجيف كي يؽ  فييـ.ا اليقراء  وكيةرىـ كي طؼ  ف ا أيرةا و وكي طؼ  فا التكاضا 
كاصتياد  ي ب الت امؿ ما الناساا صيين لينان كدي ان  كصاف دمث ات يؽا رييؽ القفبا

 .(ٔ) كصتيف كصة ما ة ل دإ كتكلو ليفة الجم ة  امس ذم الق دة صنة  ا مف المرادم كتمثر ةو

                                                 

 .َُٓ؛ََٓ|ِكم جـ المؤلييف ُ|ِكات يـ  ٔٗ|ُِكالنجـك الزاىرة ْٖٖ|ُ( انظر ترجمتول ة ية الك اةُ)
 .ْٖٖ|ُ( ة ية الك اةِ)
 .ْٖٖ|ُكة ية الك اة  ِْٕ|ُ( انظرل  صف الم اضرةّ)
 . ْٖٖ|ُكة ية الك اة ٔٗ|ُِ( انظرل النجـك الزاىرةْ)
 .ٔٗ|ُ(  صف الم اضرةٓ)
 .ِْٕ|ُك صف الم اضرةْٖٖ|ُ( انظرل ة ية الك اةٔ)
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ىك جيؿ ةف أ مد ةف يكصؼ التيزينو الم ركؼ  لىػػػ (  ّٕٗ) ت  جيؿ التةانو -ِ
تنيـ صانكا  ا كاالجتماع ةيـ كميزمتو ليـا ميياة ال فماء  وال رص  ف كصاف  ديد ةالتةانوا

ثيث  القاىرة لو ثالث   ر رجب صنةكتكلو ةا  ك يرتو ك ظمتو ك فك يدره ا صةةان لو نةكغو
 .(ُ)كتص يف كصة ما ة  ف ةضا كصتيف صنة

 عممو:
 ابن أم قاسم النحوي:*

ـر ةو منذ ا أغ ا صاف اةف أـ ياصـ لو الن ك ناة ة مف نكاة و ىك الف كم التلرييو الةارع
 التلنيؼ.ا ك  ؼ ةالتدكيف ك  ل ره

 يث صانت  ا كا تير اصمو كطار ليتو ا الذم  دـ ىذا اليف أصثر  مرهليك اإلماـ 
لةرزت   ليتو الن كية  ا ن اط  رصتو التدكيف كالتلنيؼ وإل وال اجة لو ىذا ال لر أد 

كنايش رأييـ  ا كا تمد  فييـ ا كاىتـ ةرأييـ ا لنراه لو صتةو نقؿ  ف الصاةقيفا  ةركزان ال نظير لو
رجاؿ  ظاـ مف أ مة الن ك كصةرا يـ  وةؿ إنو تتفمذ  ف ا  صبلس ىذا كليلو ة ض المصا ؿا 

 ا كال ي  أةو  ياف ا كالصراج الدمنيكرم كأةو زصريا ال مارم أةو  ةد ا الطنجو أمثاؿ )
 .(ِ) ( كأ ذ ال رةية  نيـالن كم 

 يث نةغ كتقدـ كا تير لو لف الن ك  ا ياصـ اةف أـٌ  و ف وليؤالء صانت ليـ اليد الطكل
 طريقيـ. وكصار  ف ا ةيـ للتمثر كايتد

كأ فؿ  ؛  ي و أةو  ياف يي ظ المتة ر لو صتب المردم أنو صاف صثير النقؿ  ف كلصف
 .(ّ)ميزمة لو ىـ رىـ كأصثر آكصاف ا ةمنو صاف مف ألاضؿ ال يكخ  ذلؾ

ليناؿ ال ظ الكلير مف الفصاف ال رةو كىصذا صاف  مف اةف أـ ياصـ يتقفب ىنا كىناؾ 
 كأغفب الظف أنو صاف لو منطقة  ماؿ القاىرة  يث دلف ىناؾ. القكيـا

 ابن أم قاسم اللقيو:
 يث  ا ما ذلؾ لقييان لو المذىب المالصولقد صاف  ا لـ يصف المرادم  ةيس لف كا د

 تو  ا كيمتمركف ةقكلو ا ةرأيوناس لفيتيا ي تدكف الكنةغ ليو  تو لار إليو  ا درس اليقو كأتقنو
كذلؾ تنو  ؛ كاالنتياع ةو لو أ صاـ ال ري ة ا إنو يجفس لو ة ض اتمصنة لمنر الناس درصو

لةث ليو رك و كلقنو  ا المالصو ال رؼ الم يفو ف  فـ مف أ يـ المذىب المالصو كىك  وتفق

                                                 

 .ٔٗ|ُِكالنجـك الزاىرة َُٓ؛ََٓ|ِكم جـ المؤلييف ْٖٖ|ُ( انظرل ة ية الك اةُ)
 َِٕ|ُكطةقػػػػات القػػػػراء ّٔٓ|ُك صػػػػف الم اضػػػػرة ُٕٓ|ُكة يػػػػة الك ػػػػاة ّّ؛ِّ| ِالػػػػدرر الصامنػػػػة( انظػػػػرل ِ)

 ِْٕ/ٖك ذرات الذىب 
 .َِٕ|ُ( طةقات القراءّ)
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ال ري ة ةيف جفصا و كمصتم يو لو لفـ يفةث اةف أـ ياصـ أف ةث ركح  .(ُ)أ صاـ اليقو ك را  و
 كلصف لـ يثةت أنو ألؼ صتةان لو اليقو المالصو.؛  كا ةوكانتي  ا  أماصف  الة لاصتياد منو الجميا

 ابن أم قاسم ااصول :
لـ يصتؼ اةف أـ ياصـ ةالن ك كاليقو المالصو ةؿ نةغ أيضان لو  فـ اتلكؿا لصاف ألكليان 

 لصاف ال يضف ة فمو كال ية ؿ ةو  فو أ د. ا ماىران متينان ليو مجيدان 
 و ف وكذلؾ أنو تفق؛  ان كر ان م ةان لف ير لفناس  امةتنو صاف تقي ا ىذا دأةو ك ادتو

 .(ِ)كىك ال ي   مس الديف ةف الفةاف ألكؿ اليقو ا ي  مف  يكخ 

ليك ص يره مف ال فماء يتناكلكف جميا  ا كما تيكيو لـ يرد أنو لنؼ لو  فـ اتلكؿ
 الينكف كينة كف لو لف كي تيركف ةو.

 ابن أم قاسم المقرئ:
اكصاف لو مجفس ييد إليو  كتينف لييا كتة ر كأجاد ا كأيضان نةغ اةف أـ ياصـ لو القراءات

 لىك ة فـ مف أ يـ القراء الذم اتةا طريقو كاىتد لصما ايتد ا الصثير لت فـ القراءات كااليتداء ةو
لو كيؼ  مزة  كثةت أنو ألؼ صتاةان ل ير ال جـ (ّ)الديف إصما يؿا كىك ال ي  مجد  وةيدي

 .(ٓ)ليو صاف مجيدان لو تلنييو متيننان ل . (ْ)ال اطةيةو اليمز  ف وكى اـ  ف

 
 

 ثقافتو:
لف مف لنكف ال فـ  وجانب كر و كلي و ذا ثقالة  الية لـ تقتلر  ف وصاف المرادم إل
ثار لو اللرؼ كالن ك كال ركض كالف ة  آذلؾ ما ترصو مف  ويدؿ  فك  ةؿ ت ددت جكانةيا.

 م اىير ال فماء لو زمانو صمةو  ياف اتندلصو كغيره. وكالقراءات كالتيصير كتتفمذ  ف
 ذ ال رةية  ف أا ك  (ٔ)ال ي  مجد الديف إصما يؿ الةناصتو وكأتقف القراءات  ف ا يث يرأ القرآف

 ر مف أ ذ آكىك  ا صمةو  ياف اتندلصو ا مف م اىير  فماء القرف الثامف اليجرم ةجما 
 اكالصراج الدمنيكرم ا أةك  ةد ا الطنجو كمنيـ أيضان  (ٕ)المرادم  نو مف  يك و لو ال رةية

                                                 

 .َِٕ|ُكطةقات القراء ُٕٓ| ُكة ية الك اة  ُّٗ|ِ( انظرل الدرر الصامنةُ)
 .ِٕٓ/ٖك ذرات الذىب  َِٕ|ُكطةقات القراءُٕٓ|ُكة ية الك اة ّّ؛ِّ|ِ( انظرل الدرر الصامنةِ)
 .َِٕ|ُ( طةقات القراءّ)
 .َِٕ|ُ( طةقات القراء ْ)
 .ِْٕ/ٖك ذرات الذىب  َِٕ|ُكطةقات القراء ُٕٓ|ُكة ية الك اة  ِّ|ِ( انظرلالدرر الصامنةٓ)
 .َِٕ|ُكغاية النياية ُٕٓ|ُ(انظرل ة ية الك اةٔ)
 .َِٕ|ُ( غاية النيايةٕ)
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كأ ذ اتلكؿ  ف ال ي  ا (ِ)يفو المالصوق ذ اليقو  ف  رؼ الديف المأ كا (ُ)كأةك زصريا ال مارم
 .(ّ) الديف اةف الفةاف مس 

ةاليقيو كالن كم كالةارع كالف كم كالتلرييو كال الـ الن رير الميصر اتديب  ؼى ككلي 
 .(ْ) كصاف  ارلان ةاليقو المالصو كاتلكلو اتلكلوا

لفـ ي لر  فمو لو جانب  ا ت فقو ةال فـ كرغةتو لو الت ليؿ ليتضر مف ىذا مدك 
  منو  مف أغفب ال فماء. ا كا د مف جكانةو

كارتةاطيا  ا  فكـ الم تفيةكت اةؾ ال ا كرةما صاف لطةي ة اليترة الزمنية التو  اش لييا
لي ةد لمت فـ الن ك كاللرؼ كغيرىما مف  الو تكجيو لطفةيا كةفكغ ال اية لييا ره ثأةة ضيا 

لالقرآف  ا كالن كية كترجي يا ا اآلراء اللرلية وليصتدالؿ  ف ا اإللماـ ةالقرآف كيراءاتو كتيصيره
 لمرادم ذا ثقالة مت ددة الجكانب.كأل يا كأةف ياا كنتيجة لذلؾ لار ا ا أ ظـ نص لو ال رةية

  

                                                 

 .ُٕٓ|ُ( ة ية الك اةُ)
 ِْٕ/ٖالذىب (  ذرات ِ)
 .ُٕٓ|ُ( ة ية الك اةّ)
 .َِٕ|ُ(غاية النيايةْ)
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: م للاتو و فثاره  
لايتطؼ  ا لدرس صتب الصاةقيف كتي ليا ا لفمرادم مؤليات صثيرة ةذؿ لييا صؿ جيده

كجاد ةو تيصيره  ا ذلؾ ما  كتو يري تو وإل كأضاؼ ا ما أ جةو مف ثمارىا وكجن ا مف أزىارىا
 (ُ) كمف ىذه المؤلياتل

  رح  ركض اةف ال اجبل كيد  ققو كن ره أصتاذنا الدصتكرل م مكد م مد ال امكدم. -ُ
 .(ِ) ليو ةاليكا د الصثيرة وتأ مجفدات ةكىك   ر  تيصير القرآفل -ِ
 .(ّ) إ راب القرآف  -ّ
 .(ْ) كصاف منو نص و ة ط المؤلؼ  ند الصيكطو ل  رح االصت اذة كالةصمفة -ْ
 .ا كيد  ققو كطة و الدصتكر ل  ةد الر مف  فو صفيماف رح أليية اةف مالؾ -ٓ

  ققو كن ره ل نالر  صيف  فو .ؿ صتاب لو الن ك الةف مالؾ كالتصيي  رح التصييؿا -ٔ
 م يكرة مكجزة لو الن ك. ةكالجزكلية مقدما   رح الجزكلية -ٕ
 . ال اجةية لو الن ك رح  -ٖ
 .(ٓ) رح اليلكؿ ال مصيف الةف م ط -ٗ

 .(ٔ)  رح الميلؿ -َُ
 جمؿ اإل راب ا كىك صتاب مطةكع ةت قيؽ الدصتكرة ل صيير م مد  فيية . -ُُ
 .(ٕ)منظكمة لو ال ركؼ .جما لييا م انو ال ركؼ -ُِ
 م طكطة يقكـ أصتاذنا الدصتكر ل م مكد م مد ال امكدم ةت قيقيا .  رح الكاض ة -ُّ
 منظكمة لو الظاء كالضاد. -ُْ
كياؿ اةف  جر لو الدررل ذصر ليو ا (ٖ)  رح ةاب كيؼ  مزة كى اـ مف ال اطةية -ُٓ

 .(ٗ)ا تماالت أصثرىا ال يلر
 صتاب صركر النيس. -ُٔ

                                                 

 ِٕٓ|ٖك ذرات الذىب ُٕٓ|ُكة ية الك اة ُُّٓ|ّ( انظرل طةقات القراءُ)
 .ُٕٓ|ُكة ية الك اة ِّ|ِكالدرر الصامنةَِٕ|ُ(انظرل غاية النيايةِ)
 ِّ/ِ( الدرر الصامنة ّ)
  ُٕٓ|ُ( ة ية الك اةْ)
 .ُٕٓ|ُة الك اةكة ي ِّ|ِ(الدرر الصامنة ٓ)
 ُْٕٕ|ِ( ص ؼ الظنكف ٔ)
  ِّ|ِ( الدرر الصامنةٕ)
  ِّ|ِ( الدرر الصامنةٖ)
 .َِٕ|ُكغاية النياية  ِّ|ِ( الدرر الصامنةٗ)
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 اتداتيف.صراصة ألردىا لف ديث  ف  ا وصي كةف -ُٕ
 .صفكلو  رح إلةراىيـ ةف ال   ثمانية أةيات مف ة ر الصامؿ  ف لنكف الصيؼ التفيدة. -ُٖ
 .(ُ)لو الذاؿ الم جمة كالداؿ الميمفةمنظكمة  -ُٗ
نهييكابيي بع بييكي بلدكييراليي ابكرربييااليي    بيي ن الجنييااليي ايارييالييانيال  يي يا-21

عل  ي  مر ضل.ناألسب ذ



 وفاتو:
 ػىْٕٗالراجر لو كلاتو صنة ) كا(ِ)تكلو ةالقاىرة يكـ اليطر صنة تصا كأرة يف كصة ما ة

 ( تمريفل ػىْٕٗ)
ا كىك القكؿ ػىْٕٗأف صنة كلاتو صانت صنة  وإجماع المترجميف لو  فل  اتكؿمر ات

 المكثكؽ الةف  جر نيصو.
 ا لفيجرة ة اكصة مكردت كلاة المرادم لو كليات صنة تصا كأرة يف ل أنيا  كاتمر الثانو
 رة .دة لو نكا و القاىةفا (ْ)كدلف لو صريايكس. (ّ)لو صتاةو ذصرىا ال ماد ال نةفو

                                                 

 .َِٕ|ُكغاية النياية ُٕٓ|ُكة ية الك اة ِّ|ِ( انظرل الدرر الصامنةُ)
 .ُِٕ|ّلييفكم جـ المؤ  ُٕٓ|ُكة ية الك اة ُّّٓ|ّ( انظرل م رلة القراء الصةارِ)
 .ِْٕ/ٖ(  ذرات الذىب ّ)
 .َِٕ|ُ( غاية النياية ْ)
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:(1)وقد رثاه أحد الًعراء بأبيات من الًعر وى   
 َوقـَْفُت على يَِق ِني في اْعِتَقاِ ي
 ِكَتاٌ  جل في َتْحِص ـــــــِل نــحـــو

ـــفـُـــــــــــــــُو   لَــــــُو عـِــلـْــــٌ   َـــــــ ِيــــــــ ُمَؤلِـّ
 لَــــقـَـــْد َ َبَق الوَرى في علِ  َنْحو
 وفاق فما يطاق لو  بــــــــــــــــــــــــــاق
 وقد  ذل النص ح  في كتــــــــا 

 و في النـــــــاِس ط افضلُ  شه  ٌ 
 النحو خــــــــذه فنَ  فمهما شئتَ 

  المـــــــــــــــــــ ا  تــــكــــــفـــــــــــــــلَ م ا ّي 
 َفُخْذ  ِالـــــــــجـــِـــدِّ  الـــــتـــذَكاِر ف و

 َفَما َشَ َح الُخ َص  َكالُم اِ ي
 َوتـَْنِق ٍح على ِوفِق الُمــــــــــــــــــــــ اِ ي
 َوُذْىٌن ثاقــــِــــــــــــب في االجـــــتـها ِ 

 أَْلِف ـــَــّ   ـــبـــــق الـــــــــجــوا يعلى 
 على الخ ِل المضم   الهــــــوا ي
 لو ش ف وىا أنا ف ــــــــــــــــو  ــا ي
 وما يخفــــ ــــــو إال ذو عــــــــنــــــــــا ي

 ك في م ا ك  المــــــــــــــــــــــــــ ا يففوزُ 
 ال شا ِ لذوي  وف و كــفاي ٌ 

 فـََهذا النُّْصُح َعْن َمْحِض الِوَ ا ِ 

 
  

                                                 

 .ِِٓ/ُ( تكضير المقالد ُ)
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 ًرحو:
 "وصف لكتاب توضيح المقاصد و المسالك بًرح أللية ابن مالك لممرادي":

تكضير المقالد كالمصالؾ ة رح _ ب _كـما كيا ت ت أيدينا ىك  رح المرادم المرص
الف كيات لو جام ة  أصتاذ -ةت قيؽ اتصتاذ الدصتكر  ةد الر مف  فو صفيمافا أليية اةف مالؾ  

ت طة تو اتكلو  اـ كىذا ال رح طة  _الةنات اإلصيمية ةمصيكط صاةقان  اتزىر ك ميد صفية
 ةدار اليصر ال رةو لو مدينة نلر ةالقاىرة._ كىك الذم ةيف أيدينا_  ـ ََِٖ-قُِْٖ

 وة مجفداتا ا تمؿ المجفد اتكؿ  فكيد كيا ىذا ال رح لو صتة أجزاء مكز ة  فو ثيث
 يصميفل اتكؿ)الدراصة( كالثانو)الت قيؽ لنص الصتاب(.
 أما القصـ اتكؿل )الدراصة(لذصر ذلؾ لو ثيثة أةكابل

 ف ال لر الممفكصو أم  لر  ضـ للفيف ت دث لو اليلؿ اتكؿ الةاب اتكؿل -
 المؤلؼ)المرادم(ا  كلو اليلؿ الثانو ت دث  ف ملر كن اتيا لو  لر الممالؾ.

ضـ أرة ة للكؿ ت دث لو اليلؿ اتكؿ  ف لا ب اتليية كألييتوا الةاب الثانول  -
كلو اليلؿ الثانو ت دث  ف المرادما كلو اليلؿ الثالث ت دث  ف  يك و كتيميذها 

 كلو اليلؿ الراةا ت دث  ف النايفيف  ف المرادم.
الةاب الثالثل تصكف مف أرة ة للكؿا ت دث لو اليلؿ اتكؿ منيا  ف  رح المرادما  -

الصماعا كلو اليلؿ  يؿ المرادم لفةلرييف كا تماده  فواليلؿ الثانو ت دث  ف مك 
الثالث ت دث  ف  كاىدها كلو اليلؿ الراةا كات ير ت دث  ف مكييو مف ألييو اةف 

 مالؾ كألييو اةف م ط.
الجزء  تة أجزاءا ا تمؿ المجفد اتكؿ  فوكأما القصـ الثانو )الت قيؽ(ل لقد كيا ال رح لو ص

 لي ة . ٖٕٓتكؿ الذم يةدأ مف مقدمة اتليية إلو ةاب أ فـ كأرلا كيد كيا ىذا المجفد لو ا
يةدأ مف الجزء الثانو ل الجزء الثانو كالثالثا لجزأيف كأما المجفد الثانو لقد ا تمؿ  فو

 ماؿ الملدر إلو المنادم الثالث يةدأ مف إ المضاؼ إلو ياء المتصفـا كالجزءاليا ؿ كينتيو ة
لي ة ما المجفد اتكؿا كأما المجفد  َُٕٗمضاؼ إلو ياء المتصفـا كيد كيا ىذا المجفد لو ال

الثالث كات ير ليضـ ثيثة أجزاء الراةا كال امس كالصادسا كأما الجزء الراةا ليةدأ مف أصماء 
ادة الزمت النداء كينتيو إلو ال صايةا  كالجزء ال امس يةدأ مف التمنيث كينتيو إلو للؿ لو زي

ا  كيد كيا ىذا  ىمزة الكلؿا كالجزء الصادس كات ير يةدأ مف اإلةداؿ إلو نياية  رح اتليية
لي ةا  كيد جاءت ىذه المجفدات الثيثة  َُّٕالمجفد مضالان إليو المجفديف اتكؿ كالثانو لو 

ا  كةذلؾ يصكف َُّٕكينتيو ةالريـ  ُمريمو ترييمان متكالين كمتتاة انا  لال رح صفو يةدأ ةالريـ 
 لي ة. َُّٕال رح صفو يد كيا لو 

 منيج المرادي ف  ًرحو:
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 رض آراء اةف مالؾ  ار لو مني  تملييوا لقد ا تمد  فوإف المرادم ماؿ لفتجديد كاالةتص
لو  ر و مؤيدان أك م ارضانا لنراه يصمؿ كيجيبا كيد ألرد مصا ؿ لو تنةييات يض يا ة د صؿ 

 مصملة ت تاج لفتكضير كالتةييف.
نو  تو أ كيد ماؿ اةف أـ ياصـ لو  ر و إلو الصيكلة كاليصر لو صؿ ما ذىب إليو

ا كأنو  إجماؿ لما كيا ليو ال يؼ ول يلية المطكلة ةت قيؽ ي تمؿ  فليلرح  قب المصا ؿ ا
ا كي تمد صثيران  فو أراء اةف  ا تنو أصيؿ أك لة ده  ف التصفؼ كالت قيد ي تار المذىب الذم يريده

 مالؾ لو التصييؿ كالصالية ك ر ييما.
  ا صما كيمتاز المرادم ةالجما ةيف مذاىب الن اة ةلرييف كصكلييف كة دادييف كم ارةة

 كيرجر كيت ير ما يراه مناصةان. ةدية كأمانة ا ليك ي رض اآلراء
نما يتجاكز ة ر و إلو التلريؼا  كال يقؼ المرادم  ةيصان لفن ك لقط ا كالف ة  كا 

  مف ة ض ال كاىد ا كذصر كمف ىنا جاءت  كاىد المرادم مف القرآف الصريـ كالقراءات كغيره ؛
 الذيف صةقكه.مقتديان ة يره مف ال فماء  ا ال ي ت  ةقكلو صمةو نكاس

كيد ذصر أراء لصةار الن اة لو  ر و مثؿ صيةكيو كالصصا و كاليراء كات يش كالمةرد كاةف 
الصراج كث فب كالجرمو كاليارصو كالصيرالو كالزم  رم كاةف صيصاف كاةف ةرىاف كاةف جنو كاةف 

تارة لا   مضاء كاةف  ركؼ كاةف ال اجب كاةف  ليكر كأةو  ياف كغيرىـ مف صةار الن اة
أك يل  و أك ي ط و ا كتارة ي اليو أك يض يو  يكالؽ مف ي رض لو الرأم مف ىؤالء ات يـ

 راء كيرجر كي تار لو تةلروة كثقةو كا تداد.كيكازف ةيف اآل
كني  نيجو كاتةا ا  كيد صار  فو ىذا المني  مف  فيو مثؿ ات مكنو لو  ر و لألليية

 ذا المني  كىذا ال رح.ا  كىذا دليؿ إ جاب كرضا  فو ى صةيفو
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 " منيج المرادي ف  ًرحو لكتاب تسييل اللوامد وتكميل المقاصد ًلبن مالك ":
ي د صتاب تصييؿ اليكا د كتصميؿ المقالد مف الصتب الض مة القيمةا لقد جما ةيف دلتيو 

 كا  اطة ةمكاةده. ا ت مؽ لو الن كا  كاصتص اؼ لم ةآتو د الن ك كأصرارىا ةاةتصار يدؿ  فويكا 
 كىك الييلؿ تصت صـ اليصرة  نده ليةرزىا مد كمة ةالدليؿ النقفو كالنظرم .

ا كيد ذيفو ةيكا د جمة تص ؼ  كيةيف المراد ا ل فؽ اةف أـ ياصـ  فو التصييؿ ت فيقان يييد الم نو
 ا كتيلر مف مصنكنو . مقالده

نلاةو دكف مفؿ أك  فؿ لةدأ لصنو ماؿ إلو  دـ اإلصثار كاإلصيابا ةؿ كضا اتمر لو 
ا لي رض أكالن  ا  ارضان أراء الن اة ك يلاتيـ أكؿ ما ةدأ ة رح الصيـ  فو طريقة اةف مالؾ

صيـ الملنؼ ثـ ي قةو ة ر و الكالو الم تلر  تو يتصنو لفقارئ أف يييمو دكف جيد كنلب 
  رب كأ  ارىـ.ك ناء.  ال ان ذلؾ ةاآليات القرآنية كات اديث النةكية كأمثاؿ ال

كيد ي رض تف يلان ة د صرد المصملة ك ر يا كرأم ال فماء ليياا ليقرةيا إلو اتلياـ... 
لقاؿ لو إل اؽ نكف الكياية ةقد كيطل  كتف يص مف نقؿ الصكلييف أف مف ج فيا اصمو ل ؿ . 
 ياؿل يدنو كيطنو ةالنكف كتصكف الياء لو مكضا نلبا كمف ج فيا ةم نو  صب. ياؿل ة ير
زالة  نكف   كيد يمتو ةال اىد ثـ ي فؽ  فيو ةرأيو كرأم الن اةا تصييين كتقريةان إلو اتذىاف كا 
ال ةيات كرلا ال مكض الذم يصيطر  فو ال اىدا ليةرزه لو لكرة ةراية تلؿ إلو مدارؾ 

 المت فـ ك القارئ دكف ت ب كم اناة .
لؾ لو ايتدا و ةالن اة لقاؿ لو كلو ةاب إف كأ كاتيا ةيف الطريؽ الذم صار  فيو اةف ما

إف كأ كاتيال   د الملنؼ ىذه ات رؼ  مصة تف أف الميتك ة لرع مف إف المصصكرة ايتداء 
 ةصيةكيو كالمةرد لو المقتضب كاةف الصراج لو اتلكؿ .

كنراه  ينما يد ؿ لو ةاب مف اتةكابا  لإنو يمتو لو ةمقدمة مف  نده ثـ ي ػرض  ػر و 
صثيػر مػف  آراءىـ. كيد ا تمػد لػو النقػؿ  فػو ن اة ذاصرا النص مف صتةيـ ةاصطان كيد ي رض رأم ال

 رم كغيرىـ. ياؿ لو نػكف كالزم   الصييفو الن اة لو  ر و أمثاؿ أةو  ياف كالمةرد كات يش ك
 ا زيػػدا  كاضػػرةناف  اضػػرةاف لليقكلػػكف الن ػػكييف مػػف كنػػاس يػػكنس أمػػا صػػيةكيو ل   يػػاؿ  التكصيػػد ل

 .(ُ)  صيميا لو نظير لو كليس ا ال رب تقفو لـ ليذا
ياؿ ال ي  أةك ا كلك. ل    كا تمد أيضان  فو  ي و أةو  ياف لقاؿ لو زيادة الكاك لو أك  

ا  كيمصف  نػدم أف يصػكف زادكا الػكاك منػو لفيػرؽ ةػيف أكلػو  الػة   يافل لـ أظير لو ت فيفو ةنص
النلب كالجر كةيف إلو ال رؼا  ك مفت  الة الرلا  فو النلب كالجرا  كال أراه ت رض ل ػي  

                                                 

 .ٔٗ/ُ( تكضير المقالد  ُ)
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أ ر مف  يك و لو النقؿ  نو أك التمصػو ةػو كالصػير  فػو نيجػوا  كيػد ي ػارض الن ػاة لػو آرا يػـ 
 .(ُ)  يراه مي مان كنال ان مييدان  مرا يان ضةط ال قا ؽ ما ترجير ما

 لقاؿ لو يكؿ اةف مالؾل ) ةيـ االةتداء (
نيًنو أىف  ﴿ت الول لقكلو ل ز ـ أصثرىـ أنيا م فّْلة لف اؿا  كليس صذلؾا (ِ)ياؿ المرادم إنو لىيىٍ زي
 لي زف مصتقةؿ إلصناده إلو متكيا... (ّ)﴾تىٍذىىةيكا ًةًو 

كيؤيده  ينما ياؿ اةف مالؾل   نكف مصصكرة لفكياية  كنراه يجارم الملنؼ لو ) لدف (
 ك ذليا ما لدف كأ كات ليت جا ز  .

ياؿ  (ٓ)﴾يىٍد ةىفىٍ تى ًمف لىدينو  ذران  ﴿و ةصر ل مف  ذليا ما لدف يراءة نالا كأة(ْ)ياؿ المرادم
 الملنؼل ز ـ صيةكيو أف  دـ ل اييا لفدف مف الضركراتا  كليس صذلؾا  لقراءة نالا .

 كىصذا صاف اةف أـ ياصـ ي رض اآلراء كييندىا كيرجر ما ليو اليا دة كالنيا.
ك قان إنو  رح مييد ج ؿ تصييؿ اةف مالؾ مصيين  فو صٌؿ يارئ كةا ثا  ليك منيؿ 

 فو يطيان دانيان طيب .  يث أةرز م اصف التصييؿا  كجلمف أراد أف ينيؿ مف  راةو ال ذب
. لصاف ملدران كثيقان لفن اة ينقفكف  نو لصؿ طارؽ تةكاب الن ك كميتا ان  المذاؽا  الرا  ة  فك

 فو صتب الصاةقيف كااليتداء ك صف لةايتو كاجتياده كانصةاةو  كىذا يدؿ  فو ةرا توكي كلكف  فيوا 
 ةيـ .

 
  

                                                 

 .ٔٗ/ُ( تكضير المقالد  ُ)
 ٔٗ/ُ(تكضير المقالد  ِ)
 ُّ/ُِ(صكرة يكصؼ ّ)
 ٕٗ/ُ( تكضير المقالد ْ)
 ٕٔ/ُٖ(صكرة الصيؼ ٓ)
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 اللن  الدان  ف  حروف المعان  ": وكتابنيج المرادي ف  " م
مف الصتب القيمة ال ظيمةا  يث أنار لفقارئ ي د صتاب الجنو الدانو لو  ركؼ الم انو 

طريؽ اليدايةا لقد ديؽ صيموا ككضا نلب  ينو ال ركؼ كم انييا لص ؼ  ف غامضياا 
 ا كىو ما يفتيا صثر درىا كة د غكرىا. كيصر الكيكؼ  فييا . كذصرىا جمفة كتيليين 
و الدانو لو كج فو لو متناكؿ أيدينا كصماه الجن لقرب الة يد كصيؿ ما ل ب منياا

 ركؼ الم انو. كي تكم ىذا الصتاب الذم ندر كجكده كيؿ ما يماثفو أك يضاىيو _ فو مقدمة 
 ك مصة أةكابا كا تمفت المقدمة  فو  مصة للكؿ.

ةيَّف لو اليلؿ اتكؿ  د ال رؼ كلو الثانو لماذا صمو  رلان ؟ كلو الثالث لو جمفو 
 الن كييف ج فكا لف رؼ  مصيف م نو .ال رؼ كم انيو كأيصامو .  تو إنو ياؿل إف 

كلو الراةا لو ةياف  مفوا كياؿل إنو  امؿ كغير  امؿا كال امس لو  دة ال ركؼ كياؿل إف 
 ة ض الن كييف يالكال إف جمفو الم انو ثيثة كصة كف  رلاا  ذصر ة ضيـ نييا كتص يف  رلا.

قو ليا  دة ال ركؼ إلو الما ةا   فو صفمات آ ر م تفؼ لو  رليتيا ترت .كلقد كيؼ اةف أـ ياصـ
 كىو من لرة لو  مصو أيصاـ كج ؿ لصؿ يصـ ةاةان.

لالةاب اتكؿ لو ات ادما كىو أرة ة   ر  رلان . اليمزةا  كالةاءا كالتاءا كالصيفا 
كال يفا كالياءا  كالصاؼا كاليـا  كالميـا  كالنكفا  كالياءا  كالكاكا  كاتلؼا  كالياءا  كيد 

 ف أـ ياصـ لو صتاةو ىذا لو يكلؾل  ةص ؼ صملتمكنييا .جم يا اة
ثـ ةدأ ةاليمزة ميلين ضارةان اتمثفة مف القرآف الصريـ كأ  ار ال رب  ارضان رأم الن اة 

 ليما يدكر لو ىذا المكضا كما يطرأ  فيو مف ت يير.
لو ثـ  رض الةاء مكض ان م انييا زا دة كغير زا دة. كيد ي تمد  فو رأم صيةكيو  

 رضو لفصيـا لمثين ياؿل رد صثير مف الم ققيف صا ر م انو الةاء إلو م نو اإلللاؽا صما ذصر 
صيةكيوا كج فكه م نو ال كىصذا.  ارضا ما لو الةاب اتكؿ مف  ركؼ الم انو ما تكضير 
ةراز الم اصف كلو ة ض ات ياف يصمؿ كيجيب ليقرب الم انو إلو ذىف القارئ  زالة ال مكض كا  كا 

زيين ما ليو مف  ةياتا  كيد يذصر تنةييات  قب صؿ يصـ مف اتيصاـا إلةداء مي ظاتوا  أك م
 تكضير ما أ صؿا كإلظيار ما أةيـ . ارضا ليو رأم الن اة.

ا كييػػؿ ليصػػت ىػػو زا ػػدة. لػػي  تت فػػؽ ة ػػوء  ل(ُ)لمػػثينل لػػو تنةيػػو لػػو  الـ االصػػت اثة  ييػػؿ
ا كىك ا تيار اةف  ىمال أنو الي ؿ الم ذكؼأ د يت فؽ ةو يكالفلزا دة لتت فؽ. ك فو ىذال ليو ما 
ليو ذىب اةف جنػوا كذىػ  ليكر كالثانول أنو  رؼ نداء  ب الصكليػكف إال أف ىػذه الػيـ ةقيػةا  كا 

أؿ ... كىصذا يكضر كيةيف. كصثيػران مػا ي تػد ةػرأم اةػف مالػؾ كيؤيػدها كي تمػد  فػو اةػف النػاظـ لػو 

                                                 

 .َُْ( انظرل الجنو الدانو ُ)
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ف الن ػػاة الةػػارزيف الم ػػيكريف أمثػػاؿ ات يػػش كاةػػف اتنةػػارم كالزجػػاج  ػػر و لأللييػػة كغيػػر ذلػػؾ مػػ
 كالمةرد كاةف ي يش كغيرىـ.

ثـ انتقؿ إلو الةاب الثانوا كىك الثنا و كيصمو إلو ضرةيفل ضرب متيؽ  فيو كم تفؼ 
ذا.... فا  كأكا  كأما  كةؿا  كا   ليو كجميا ذلؾ ثيثة كثيثكف  رلان كىول إذا  كأؿا  كأـا  كا 

ثـ ذصرىا  فو الترتيب مةينان م انييا كأغراضيا  ارضان رأم الن اة مؤيدان ما يراه متيقان كالمقلكدا 
مصت يدان ةصتاب ا كأ  ار ال رب. ثـ ينتقؿ إلو الةاب الثالث لو الثيثوا كىك ضرةافل متيؽ 

ال ذاا كا  ذفا كا  ما...ا  فية كم تفؼ ليو كجمفة ذلؾ أرة ة كثيثكف  رلانا كىول أجؿا كا  لوا كا  ا كا 
 ذصرىا مرتةو مةينان م انييا كما يت فؽ ةيا ضارةان لذلؾ اتمثفة.

كيد يذصر لكا د  قيب ة ض المصا ؿا  لي رض لييا رأم الن اة لو إيجاز كايتلارا ليقؼ القارئ 
  فو رأم الن اة لو مصملة ما.

ةيتر التاء كضميا كصصرىا كاليتر ىك  (ِ)﴾ًَلَةت حِنيَ مَنَةصٍ﴿لا دة لو  الت  يرئ  ل(ُ)لمثين ياؿ
الم يكرا كالكيؼ  فييا ةالتاء  ند صيةكيو كاليراءا كاةف صيصاف كالزجاجا كةو كيؼ أصثر القراء 

 كةالياء  ند الصصا و كالمةرد كةو يرأ كةالياء  ند الصصا و كالمةرد كةو يرأ الصصا و.

يؽ  فيو كم تفؼ ليو كجمفتو ثـ انتقؿ إلو الةاب الراةا لو الرةا وا كىك ضرةافل مت
ما.......ثـ ذصرىا أيضان  فو الترتيب. ةصطيا ةمصفكةو  تص و   ر  رلا كىول إذماا كأالا كأماا كا 
 ةصطا يزيؿ صؿ  ةية.

كال   ةرأيو م ارضان رأم اةف مالؾا ياؿ لول   تو ل  د ا تمد  فو أةو  يافا كا تدَّ كي
فثياا ياؿ الزم  رمل تف الي ؿ المت دم ةيا يجكز أف تقكؿل أصفت الصمصة  تو نلييا أك ث

 ضو  ي ان ل ي ان  تو يمتو  فيو .ال رض منو أف ينق
 كياؿ اةف مالؾ ال يفـز كاصتدؿ ةقكؿ ال ا رل                 

يَّنْت ليمة  فمازْلت  حت خ  (1)نْصل يا را ليا  ف ع ْدت  يموسا    ع 

 
 
 
 

كىك ثيثة أ رؼا كا د متيؽ  فو  رليتو  ثـ انتقؿ إلو الةاب ال امس لو ال ماصول
 كىك )لصف( كاثناف لييما  يؼ كىما )أنتما ك أنتف( ذصر ذلؾ ميلين.

ل كذصر ة ضيـ أف  صاف  الزا دة  رؼا كصذلؾ  ألةر كأمصو  لو يكؿ (ُ)كلو نياية صتاةو ياؿ
 ال ربل  ما ألةر أةردىا كما أمصو أدلمىا  ياؿل تف اتل اؿ ال تزاد.

                                                 

 .َْٗ؛ْٖٗالدانو ( الجنو ُ)
 .ّ/ّٖ( صكرة ص ِ)
كىمػػػا اليكامػػػا  ِْٔ/ِكم نػػػو الفةيػػػب  ٔٓٔ/ُك ػػػرح التلػػػرير  ْْٓ( الةيػػػت ةػػػي نصػػػةة لػػػو الجنػػػو الػػػدانو ّ)
ِ/َّْ. 



 

19 

 

نما أىمفت ذصرىا ىنا كيد  صاف  ؽ ىذه اتلياظ أف أذصرىا لو ةاب الثيثو كالرةا وا كا 
ل يرتيا كغراةة القكؿ ة رليتيا. كىصذا صاف صتاب الجنو الدانو لو  ركؼ الم انو ة ران لياضان 
لمف أراد أف يرتكما  كةفصمان  اليان لمف أراد أف يصت يوا  كم ينان ال ينضب لمف أ ب تزكيد نيصو 

لنرم اةف ى اـ لو صتاةو م نو الفةيب  ف صتب ات اريبا يد أدلو ةدلكها كنيؿ مف م ينو  .
 كصار  فو نيجو كاتةا طريقتو .

 منيج المرادي ف  ًرحو لكتاب رسالة ف  لمل اإلعراب ":
كلو الرصالة ةيف اةف أـ ياصـ أف ألؿ الجمفة أال يصكف ليا م ؿ مف اإل رابا  تف 

فة ال تت دد ةميردا  كال تقا مكي وا  كما صاف مف الجمؿ لو م ؿ مف ألفيا أف تصكف مصتق
اإل راب لإنما ذلؾا  لكيك و مكيا الميرد كصد مصدها  لتلير الجمفة الكاي ة مكيا الميرد جزءان 
لما يةفياا  لن صـ  فو مكض يا ةما يصت قو الميرد الكايا لو ذلؾ. كنراه يد ذصر أكالنل الجمؿ التو 

 اإل راب ةمنيا صة ةلليا م ؿ مف 
 ال ةرية-ُ
 كال الية-ِ
 كالم صية ةالقكؿ. -ّ
 كالمضاؼ إلييا. -ْ
 كالم فؽ  نيا ال امؿ. -ٓ
 ا ىك م رب أك لو م ؿ مف اإل راب.كالتاة ة لم -ٔ
 ك الكاي ة جكاب أداة  رط جازمة ملدرة ةالياء أك إذا أك يد . -ٕ

م ؿ  ارضان رأم الن اة ضارةان لذلؾ ثـ تناكؿ ىذه الجمفةا  كتصفـ  فييا ةإيجاز غير 
اتمثفة مف القرآف الصريـ كأ  ار ال رب. كصثيران ما يقؼ لو ة ض اتماصف إلزالة ال مكض كص ؼ 

 ما أةيـا  ليتصنو لفقارئ الييـ كالم رلة  فو ضكء ةصط المصا ؿ ك رضيا .
 فو ال اؿ  لكيؼ  ند الجمفة الكاي ة ة د   مذ كمنذ   لقاؿ الصيرالول لو مكضا نلب

كالجميكر أنو ال مكضا ليا مف اإل راب... كة د أف أنيو الصيـ  فو ىذا القصـ كما ا تكاه مف 
 م اف كآراء ك يلاتا د ؿ لو القصـ الثانول كىك الجمؿ التو ال مكضا ليا مف اإل راب.

ب كجكا -ٓكالتيصيريةا  -ْكاللفةا  -ّكاال تراضيةا  -ِاالةتدا يةا  -ُلقاؿل ىو تصال 
 -ٖكالكاي ة ة د أدكات الت فيؽ غير ال امفةا  -ٕكالكاي ة ةيف أدكات الت ضيضا  -ٔالقصـا 

 كالتاة ة لما ال مكضا لو. -ٗكالكاي ة جكاةان لياا 

                                                                                                                                            

 .ُِٔا َِٔالجنو الدانو (3)
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كيد جما ىذا القصـ كالذم يةفو لو أةيات   رية يصيؿ  فو القارئ  يظيا ثـ ةصطيا ما إيجاز 
 و لكرة مجمفة مكجزة يصيؿ  فية اصتي اةيا.يصتطيا المريد أف يصتنةط ىذه ات صاـ ل

كال ريب لو أف اةف أـ ياصـ ي تمد  فو صثير مف أراء ن اة ال ربا  ليصت ؼ ما لفر منياا  
 كلينيؿ مف م ينيا.
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ىالفصلىاألول:
 

ىموافقاتىالمراديىلدوبووه
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 .التنوين مما ي ميز بو اًلسم_ 3
 ياؿ اةف مالؾ ل 

ــــــــــ ــــــــــ نــــــــــوين  والتَّ  ر  ل  الْ ب   لْ ا وأ  د  والن 
 

ـــــــح   يـــــــز  ي  مْ ت   م  سْســـــــل   د  ن  ْســـــــم  و     لْ ص 
 

ا لفنػػكف (ُ)يقػػكؿ المػػرادم  ل   التنػػكيف ىػػك ملػػدر نكنػػتي الصفمػػةا ثػػـ غفػػب  تػػو لػػار اصػػمن
تمصػيف ) الصاصنة التو تف ؽ اآل ر ليظنا كتصػقط  طنػاا كىػك  نػد صػيةكيو كالجميػكر  مصػة أيصػاـل 

  . (كتنصير ك كض كمقاةفة كترنـ
 التحميل والتوضيح:

لقػػػد نقػػػؿ المػػػرادم أيصػػػاـ التنػػػكيف ال مصػػػة  ػػػف صػػػيةكيو كالجميػػػكر كىػػػو التمصػػػيف كالتنصيػػػر  
ػػا  كال ػكض كالمقاةفػػة كالتػػرنـا ك نػد ت رضػػو لتنػػكيف التػرنـ يػػاؿل  ىػػك الي ػؽ لفػػركم كالمطفػػؽ  كضن

 ل  (ِ)مف مدة اإلطيؽ لو ل ة تميـ كييس لقكلو
ل   المَّْوم   أ ق م   ت اب نْ  ع اذ  ق ول    و اْلع  ْبت   إ نْ  و  اب نْ  ل ق دْ  أ ص   أ ص 

نمػػا ىػػك  ك نػػدما  ػػرح المػػرادم التػػرنـ ل   ىػػك  فػػو  ػػذؼ مضػػاؼ أم تنػػكيف ذم تػػرنـ كا 
 كض  ف الترنـ  كالترنـ ىك مد اللكت ةمدة تجانس  رؼ الركم كىذا القصـ ي ػترؾ ليػو االصػـ 

 كالي ؿ كال رؼ.
ليػػو ةػػدؿ ألػػؼ اإلطػػيؽ لتػػرؾ التػػرنـ ا كىػػك مقتػػرف ةػػمؿ  ال ػػاىد ليػػظ ال تػػاةف لػػإف التنػػكيف

نمػػا ىػػك  ك فيػػو لػػإف المػػرادم ي قػػب  فػػو ىػػذه المصػػملة ةقكلػػو ل  إف تصػػمية مػػا يف ػػؽ الػػركم مجػػازنا كا 
 نكف ةدليؿ أنو يثةت كييناا كي ذؼ كلين ة يؼ التنكيف 

مف ظاىر كنصتنت  مف ىذا أف التنكيف مف  كاص االصـ لو جميا كجكىو ا كىك ما ليـ 
ػا  ػف  نما نػكف تتةػا اآل ػر  كضن يكؿ صيةكيو لو الذم يطفؽ  فيو تنكيف الترنـ أنو ليس تنكيف؛ كا 

 المدة.
ل   أمػػا إذا ترنمػػكا لػػإنيـ يف قػػكف اتلػػؼ كاليػػاء كالػػكاك مػػا ينػػكف  (ُ)كدليػػؿ ذلػػؾ يػػكؿ صػػيةكيو

 كما ال ينكف .
                                                 

 .ِٕٓ/  ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ  ُ)
/ ٓ؛  كالدرر ٔٗ/ ِ؛ كال لا ص ُُٓ/ ّا ّّٖا ٗٔ/ ُا ك زانة اتدب  ُّٖ( الةيت لجرير لو ديكانو  ِ)

ا ُْٖا َْٖا ْٕٗا ُْٕ؛ كصػػػػر لػػػػنا ة اإل ػػػػراب ّْٗ/ ِ؛ ك ػػػػرح أةيػػػػات صػػػػيةكيو َّٗا ِّّ/ ٔا ُٕٔ
/ ْ؛ كالصتػاب ِٗ/ ٗ؛ ك ػرح الميلػؿ ِٕٔ/ ِ؛ ك رح  كاىد الم نػو ِٕٔا ٕٕٔا ُّٓا َّٓا َُٓا ّْٗ
؛ كجػكاىر ٓٓٔكةي نصةة لو اإلنلػاؼ  ؛ُِِا َٖ/ ِ؛ كىما اليكاما ُٗ/ ُ؛ كالمقالد الن كية َِٖا َِٓ

؛ ك ػػػرح اةػػػف  قيػػػؿ ّّٓا ِٗ؛ كرلػػػؼ المةػػػانو ص ّْٕ/ ُُا ِّْ/ ٕ؛ ك زانػػػة اتدب ُُْا ُّٗاتدب 
  نػػػػػا ؛  ِْْ/ ُْ؛ كلصػػػػػاف ال ػػػػػرب ٗ/ ٕا ُْٓا ُٓ/ ْ؛ ك ػػػػػرح الميلػػػػػؿ  ٖٗ؛ ك ػػػػػرح  مػػػػػدة ال ػػػػػالظ ُٕ

 .ُِٕ؛ كنكادر أةو زيد ٕٗ/ ِا ِِْ/ ُكالمنلؼ 
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تمييػد لػا ةنا لمكيػؼ صػيةكيو كىذه التصمية صانت مجازنا صمػا  فػؽ المػرادما كيظيػر جفينػا 
 مف تنكيف الترنـ.

  

                                                                                                                                            

 .َِٓ/ْ( الصتاب ُ)
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 النداء مما ي ميز بو اًلسم._ 1
 : ياؿ اةف مالؾ

ــــــــــ ــــــــــ نــــــــــوين  والتَّ  ر  ل  الْ ب   لْ ا وأ  د  والن 
 

ـــــــح   يـــــــز  ي  مْ ت   م  سْســـــــل   د  ن  ْســـــــم  و     لْ ص 
 

أك إ دل أ كاتياا كىك مف  كاص االصـ؛  (يا  )ل   النداء ىك الد اء ةػ (ُ)يقكؿ المرادم
 .تف المنادل مي كؿ ةوا كالمي كؿ ةو ال يصكف إال اصمنا تنو م ةر  ف الم نو 

 التحميل والتوضيح:
نقػػػػؿ المػػػػرادم يػػػػكؿ اةػػػػف مالػػػػؾ أف االصػػػػـ م ػػػػتص ةالنػػػػداء تنػػػػو مي ػػػػكؿ ةػػػػو لػػػػو الم نػػػػو 

الي ػػؿ أنػػادم كلصنػػو الـز اإلضػػمار كالمي كليػػة ال تفيػػؽ ة يػػر االصػػـ ا أم أنػػو نلػػب  فػػو تقػػدير 
 اصت ناءن ةظيكر م ناه كذصر المرادم أف ىذا مذىب صيةكيو كجميكر الةلرييف.

ل   كصكنو منلكةنا ةػ أنادم الـز اإلضمار ىك مذىب صيةكيو كجميكر  (ِ)كدليؿ ذاؾ يكلو
 الةلرييف ليك مي كؿ ةو  قيقة .

 الي ػػؿ إضػػمار  فػو نلػػبه  ليػػك ليػو مضػػاؼ اصػـ صػػؿ النػػداءا أف ا فػـل    (ّ)يػاؿ صػػيةكيو
  . منلكب اصـو  مكضا لو كىك رلاه  كالميرد. إظياريه المتركؾ

                                                 

 .ِّٖ/ ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 .ِْٖ(  رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم ِ)
 .ُِٖ/  ِ( الصتاب ّ)
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 لتعبير عن ) أل ( حرف التعريف وأنيا ثنامية الوض ._ ا1
 : ياؿ اةف مالؾ

ــــــــــ ــــــــــ نــــــــــوين  والتَّ  ر  ل  الْ ب   لْ ا وأ  د  والن 
 

ـــــــح   يـــــــز  ي  مْ ت   م  سْســـــــل   د  ن  ْســـــــم  و     لْ ص 
 

ل   لفن اة لو  رؼ الت ريؼ ثيثة مذاىب أ دىا أنو ثنا و كىمزتو ىمزة  (ُ)يقكؿ المرادم
يطا كلفت لصثرة االصت ماؿا كال ي صف  فو المذىب إال الت ةير ةػ ] أؿ [ ا كىػك مػذىب ال فيػؿ 
كا تيػػار النػػاظـ؛ كالثػػانو كىمزتػػو ىمػػزة كلػػؿ زا ػػدةا كىػػو مػػا زيادتيػػا م تػػد ةيػػا صاال تػػداد ةيمػػزة 

 .(ِ)ث ال ي د رةا ينا_ كىك مذىب صيةكيو ليما نقفو لو التصييؿ ك ر و اصتما كن كه _  ي
 التحميل والتوضيح:

 فػػؽ المػػرادم  فػػو ىػػذا ةقكلػػػو ل  ك فػػو ىػػذا المػػذىب يجػػػكز أف ي ةػػر ةػػمؿ نظػػرنا إلػػػو أف 
 اليمزة صم تد ةيا لو الكضا كىك أييس .

الم ػرؼ ةػاتداة [ كذصػر ىذا كلو  رح التصػييؿ نجػد أف المػرادم ألػرد ةاةنػا ت ػت  نػكاف ] 
ثيثػة مػذاىب مػػا  ػرح ميلػؿ كيػػاؿ لػو المػذىب الثالػػث ل  الثالػث أنيػا الػػيـ ك ػدىا كىػك مػػذىب 

 .(ّ)ة ض المتم ريفا ك فو ىذا لمف  ٌةر  نيا ةاتلؼ كاليـ تارؾ لألكلو 
ك نػػد الرجػػكع إلػػو الصتػػاب نجػػد أف صػػيةكيو ي ةػػر  ػػف أداة الت ريػػؼ ةمػػا  ةػػر  نيػػا  ػػي و 

ةف ا مد اليراىيدم لو أف ىمزتيا ىمزة يطا كأنيا ثنا يػة الكضػا كأ يانػا يػذصر أف ىمزتيػا ال فيؿ 
ىمزة كلؿ  يث يقكؿل  كأيؿ ما تصكف  فيػو الصفمػة  ػرؼ كا ػد ... ثػـ الػذم يفػو مػا يصػكف  فػو 
 رؼو ما يصكف  فػو  ػرليف كيػد جػاء  فػو  ػرليف مػا لػيس ةاصػـ كال ل ػؿا لمػف ذلػؾ أـ ك أك ... 

 .(ْ) رّْؼ االصـ لو يكلؾل القكـ ا كالرجؿ ك] أؿ [ تي 
كمػػف الجػػدير ةالػػذصر أف المػػرادم يػػد ألػػرد أداة الت ريػػؼ لػػو صتػػاب الجنػػو الػػدانو لػػو ةػػاب 

 .(ٓ)الثنا و مف ال ركؼ
ككضػػر المػػرادم أف اليػػرؽ ةػػيف مػػف يػػاؿ أنيػػا الػػيـ ك ػػدىا كمػػا يالػػو صػػيةكيو أف المكضػػكع 

د أجةر ال رب  فو اجتيب ىمػزة كلػؿ لفنطػؽ ةػاليـ لفت ريؼ  فو ىذا كاف كجكد اليـ ك دىا ي
الصػػاصنة كدليػػؿ  يليػػـ  فػػو ىػػذا  نػػد النطػػؽ ةيػػا كلػػين لػػو الصػػيـ ت ػػذؼ اليمػػزة كمثفػػكا لػػذلؾ ةػػػ 

                                                 

 .ِٖٓ/ ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 .ِٖٓ/ ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ  ِ)
 .ِّّ(  رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم ّ)
 .ِِٔ/ْ( الصتاب ْ)
 .ُّٗ( الجنو الدانو ٓ)
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ـى القكـي( ل ند صيةكيو اف اليمزة  ذلت نطقا لت ريؾ ما يةفيا ك ند المتم ريف إنػو لػـ تصػف ىنػاؾ  )يا
 .(ُ)يياىمزة كلـ يؤت ةيا ل دـ ال اجة إل

طاؿ ال يؼ لو ىذا المكضاا ليو ةدايتو صاف  فػو كضػا ال ػرؼ مػف  يػث أ ػادم أـ 
ثنػػػا وا ثػػػـ تلػػػا د إلػػػو أف طػػػاؿ ىمزتيػػػا أىػػػو كلػػػؿ أـ يطػػػاا ك يلػػػة القػػػكؿ لػػػو المصػػػملة أف 
المرادم ة د أف لنػد  ػيؼ المػذاىب لػو أؿ الت ريػؼ كلػو صكنيػا أ اديػة الكضػا أـ ثنا يػةا كذصػر 

إلػو اللػكاب كىػك مػذىب صػيةكيو كذلػؾ كيكلنػا مػا ظػاىر الفيػظ؛ صمػا ذصػر ىػذا  أف أيرب المذاىب
لو صتاةو الجنػو الػدانو لػو  ػركؼ الم ػانو ككلقنػا لمػذىب صػيةكيو لقػد ذصػر أؿ الت ريػؼ لػو ةػاب 
الثنا و مف ال ركؼا أما مف  يث صكف ىمزتيا كلؿ أك يطا لقد لرح ةمنيا ىمزة كلؿا م تد 

ا ذصػر أنيػا كردت لػو صتػاب صػيةكيو ةفيظػيف ىمػا ل اتلػؼ كالػيـ تػارةا ةياا أما مف  يث الفيػظ ةيػ
 ك] أؿ [ تارة أ رل كذصر لرا ة ميفو لفيظيا ةػ ] أؿ [ ةقكلو ىك اتييس ا كىذا ما أميؿ إليو.

                                                 

 . ِّٓك  رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم  ِٖٓ/ُك تكضير المقالد كالمصالؾ  ِّٓ/ّ(انظرل الصتاب ُ)
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 _ أصل إعراب ااسماء الستة بالحركات.4
 : ياؿ اةف مالؾ

ــــــ ــــــواْ  او  و  ب ــــــ  ْ وارف   االفْ ب ــــــ ن  ب  نص 
 

ـــاْ و    ـــب   رْ ر  ْل ـــ اء  ي  ـــ ام  ـــفْ ااســـ ن  م   ما أص 

 

ل   كا فـ أف لو إ راب ىذه اتصماء الصتة ا   رة مذاىب ... كأيكاىا (ُ)يقكؿ المرادم 
مذىب صيةكيو كاليارصوا كجميكر الةلرييفا أنيا م رةة ة رصات مقدرة لو  اولمذىةاف ا

 ال ركؼ كاتةا لييا ما يةؿ اآل ر لآل ر .

كالزجػػاجو مػػف الةلػػرييف كى ػػاـ مػػف الصػػكلييف أف إ ػػراب ىػػذه  ل مػػذىب يطػػرب ك الزيػػادموالثــان 
 اتصماء ةات رؼ .

 التحميل والتوضيح:
ة ػػد أف لنػػد المػػرادم الػػرأم اتكؿ أك المػػذىب لػػـ ي قػػب كلصػػف ة ػػدما ذصػػر تقريػػر المػػذىب 

 الثانو  فؽ ةقكلو   لصف مصتفـز لف ركج مف اتلؿ ا إذا ألؿ اإل راب أف يصكف ةال رصات.
مف اتصماء أف ي رب ةال رصات كأف اإل راب ةال رصات إنما  (ِ)اتلؿ لو الميردأم أف 

لو غير الميرد كىنا إ ارة كاض ة انو ما المذىب اتكؿا ثـ نجده يتصامر ما مف ج ؿ اإل راب 
ةات رؼ ا لصكف ال رصات ىنا لـ تظير كأف ال ركؼ صدت مصد ال رصات مف ةاب التقريب  فو 

 .(ّ)المةتدئ
ل أنيػػا م رةػة مػػف مصػػاف ااولثيثػػةا  اتيػكاؿا كأ ػير ىػػذه  ىػػذه المصػملة أيػػكاؿ صثيػػرةلػو ك 

ليػػو ذىػػب أةػػك  اإل ػػرابكاليػػاء ىػػو  ػػركؼ  كاتلػػؼكا ػػدا كالػػكاك  ا كىػػذا رأم جميػػكر الةلػػرييف كا 
 لو أ د يكليوا كىك الذم ذصره الناظـ ىنا كماؿ إليو. ات يشال صف 

ػػل أنيػػا م رةػػة مػػف مصػػاف كا ػػد والثــان   كاتلػػؼاا كا  راةيػػا ة رصػػات مقػػدرة  فػػو الػػكاك أيضن
لػػػو  اتلػػػؿإف  ل  (ْ)يػػػاؿ أتةػػػاع صػػػيةكيو. كىػػػذا مػػػذىب صػػػيةكيو كاليػػػاءا لػػػإذا يفػػػت   جػػػاء أةػػػكؾ  

لػػـ يجػز ال ػػدكؿ  نػػو إلػػو  اتلػػؿلمتػػو أمصػػف ىػذا  ا أف يصػػكف ة رصػػات ظػاىرة أك مقػػدرة اإل ػراب
  .ا ليجب الملير إليو ة رصات مقدرة اإل رابا كيد أمصف أف نج ؿ  اليركع

ا يػػػالكال إف  أنيػػػا م رةػػػة مػػػف مصػػػانيف  فػػػويػػػكؿ جميػػػكر الصػػػكلييفا ل  القـــول الثالـــثكأمػػػا 
ا لتقػكؿل ىػذا أب اإلضػالةل أم يط يػا  ػف  لػو  ػاؿ إلرادىػا اتصػماءال رصات تصكف إ راةا ليػذه 

                                                 

 .ُّّ/ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
ذا ِ) ( اإللراد لو اتصماء الصتة المقلكد ةو أال تصكف مضالة ا لإذا يط ػت  ػف اإلضػالة أ رةػت ةال رصػات ا كا 

 أضييت أ رةت ةال ركؼ.
 .ُّٓ_ُّْ/ُ( انظر تكضير المقالد كالمصالؾ ّ)
 .ْْ/  ُ(  رح اةف  قيؿ ْ)
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ػ ا   ىػذا أةػكؾ   لالضػمة ةاييػة  اإلضػالةا لػإذا يفػت لػو  ػاؿ  ا لػؾا كمػررت ة ػـلؾ كيػد رأيػت أ ن
ف ال رصػػة التػو تصػػكف ا ت ا لكجػب أف تصػػكف  يمػة إ ػراب اإللػراد فػو مػا صانػػت  فيػو لػو  ػػاؿ 

 .(ُ)لو  اؿ إضالتو إل راةو يمة إ راب لفميرد لو  الة إلراده ىو ة ينيا التو تصكف  يمة 
 

                                                 

 َِ-ُٕ/  ُ( انظر اإلنلاؼ لو مصا ؿ ال يؼ ُ)
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ى_النكرة ى  أصل المعرفة.5
 : ياؿ اةف مالؾ

ــــــــــــــــــرة   ــــــــــــــــــق   نك ــــــــــــــــــ لْ أ   ل  اب   ار  ث     م 
 

ـــــــــو   وْ أ    ـــــــــوْ م      اق  ـــــــــ    ق  ـــــــــ ام  ـــــــــذ   دْ ق   ار  ك 
 

ل   إنمػػػا يػػػدـ النػػػاظـ ىػػػذا الةػػػاب إلػػػو ىػػػذا المكضػػػا ا لتكيػػػؼ صثيػػػر مػػػف  (ُ)يػػػاؿ المػػػرادم
 ات صاـ اإل راةية  فيو ا كةدأ ةالنصرة ا تنيا اتلؿ .

 كالجميكر .ل   كالنصرة ألؿ الم رلة لرع ىذا مذىب صيةكيو (ِ)كياؿ لو التصييؿ

 التحميل والتوضيح:
ذصػػػػػػر المػػػػػػرادم صػػػػػػةب تقػػػػػػدـ ىػػػػػػذا الةػػػػػػاب أم ةػػػػػػاب النصػػػػػػرة كالم رلػػػػػػة ثػػػػػػـ ةػػػػػػيف أف النصػػػػػػرة 
ىػػػػػػػو ألػػػػػػػؿ الم رلػػػػػػػة ا كأنػػػػػػػو ال م رلػػػػػػػة إال كليػػػػػػػا لػػػػػػػو اتلػػػػػػػؿ نصػػػػػػػرة ا مكالقػػػػػػػاى ةػػػػػػػذلؾ اإلمػػػػػػػاـ 

 صيةكيو.
؛ ل   كا فػػػػػـ أف النصػػػػػرة أ ػػػػػؼ  فػػػػػييـ مػػػػػف الم رلػػػػػة ا كىػػػػػو أ ػػػػػد تمصننػػػػػا  (ّ)يػػػػػاؿ صػػػػػيةكيو

تف النصػػػػػػرة أكؿ ا ثػػػػػػـ يػػػػػػد ؿ  فييػػػػػػا مػػػػػػا تي ػػػػػػرَّؼ ةػػػػػػو . لمػػػػػػف ثػػػػػػـ أصثػػػػػػر الصػػػػػػيـ ينلػػػػػػرؼ إلػػػػػػو 
 النصرة .

ك صػػػػػب ةػػػػػؿ ذصػػػػػر ة ػػػػػض مػػػػػف صػػػػػار  فػػػػػو منيجػػػػػو  دكلػػػػػـ يتكيػػػػػؼ ىنػػػػػا  نػػػػػد ىػػػػػذا التمييػػػػػ
ل   لػػػػػـ يثةػػػػت صػػػػػيةكيو ىنػػػػا لػػػػػو الت ريػػػػؼ كالتنصيػػػػػر  (ْ)مػػػػف ال فمػػػػاء كمػػػػػنيـ ال ػػػػفكةيف  يػػػػػث يػػػػاؿ

 كاةف الطراكة . فيفو الصكليك إال  اؿ الكجكد ا ال ما يت 
ا ا صمػػػػػا أف  ذا نظػػػػػرت إلػػػػػو  ػػػػػاؿ الكجػػػػػكدا صػػػػػاف التنصيػػػػػر يةػػػػػؿ الت ريػػػػػؼ لػػػػػ ي ن ىػػػػػذا كا 
الميػػػػػػػػرد  يةػػػػػػػػؿ الجمػػػػػػػػاا تف اتجنػػػػػػػػاس ىػػػػػػػػو اتكؿ ثػػػػػػػػـ اتنػػػػػػػػكاع ا كممػػػػػػػػا يػػػػػػػػدؿ  فػػػػػػػػو ألػػػػػػػػالة 
التنصيػػػػرا أنػػػػؾ ال تجػػػػد م رلػػػػة إال كليػػػػا اصػػػػـ نصػػػػرة ا كتجػػػػد صثيػػػػر مػػػػف النصػػػػرات ال م ػػػػارؼ ليػػػػا ا 

 كمثاؿ ذلؾ مف ىذه النصرات ] أيف كصيؼ[ ليصتيياـ ك ] مف ك ما [ لو ال رط.

                                                 

 .ّٔٓ/ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ  ُ)
 .ُّٕ(  رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم ِ)
 .ِِ/ُ( الصتاب ّ)
 .ُّٕ(  رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم ْ)
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ى._ كون ) إي ا ( ضمير منصوب6
 : ياؿ اةف مالؾ

ــــــــــــــــرة   ــــــــــــــــق   نك ــــــــــــــــ لْ أ   ل  اب   ار  ث     م 
 

ــــــــو   وْ أ    ــــــــوْ م      اق  ــــــــ    ق  ــــــــ ام  ــــــــذ   دْ ق   ار  ك 
 

الزجاج أنو ل  مذىب صيةكيو أف إيا اصـ مضمر ك فيو الم ققكفا كمذىب (ُ)ياؿ المرادم
 اصـ ظاىر كلكا قو ضما ر لو كضا ال يض ةاإلضالة ... كمذىب الزجاج مردكد .

 لتحميل والتوضيح:ا
ىنػػػػػػا نجػػػػػػد أف المػػػػػػرادم ذصػػػػػػر صػػػػػػؿ مػػػػػػف رأم صػػػػػػيةكيو كالزجػػػػػػاج ثػػػػػػـ رٌد مػػػػػػذىب الزجػػػػػػاجا 

 أم أنو كالؽ صيةكيو لو صكف إيا اصـ مضمر.
ف إٌيػػػػػػػا مػػػػػػا لػػػػػػـ تقػػػػػػػدر ... ل   ا فػػػػػػـ أف  يمػػػػػػػة المضػػػػػػمريف المنلػػػػػػكةي (ِ)يػػػػػػاؿ صػػػػػػيةكيو

لػػػإف يػػػػدرت  فػػػػو  ػػػػوء مػػػػف ىػػػػذه ال ػػػػركؼ لػػػػو مكضػػػا لػػػػـ تكيػػػػا إيػػػػا ذلػػػػؾ؛ تنيػػػػـ اصػػػػت نكا ةيػػػػا 
  ف إٌياا صما اصت نكا ةالتاء كأ كاتيا لو الرلا  ف أنت كأ كاتيا .

 ل (ّ)كأةطؿ المرادم رأم الزجاج ة دة أكجو منيا
جػػػػا زناا ةػػػػؿ راج ػػػػا ص يػػػػره أنػػػػو لػػػػك صػػػػاف اصػػػػمنا ظػػػػاىران ا لصػػػػاف تػػػػم ره  ػػػػف  امفػػػػو  .ُ

 مف المنلكةات الظاىرة.
أنػػػػو ي فػػػػؼ الضػػػػمير المتلػػػػؿ  نػػػػد ت ػػػػذره ةالتقػػػػدـا أك غيػػػػره صمػػػػا ي فػػػػؼ ضػػػػمير  .ِ

الرلػػػػػػػػا المنيلػػػػػػػػؿ المتلػػػػػػػػؿ  نػػػػػػػػد ت ػػػػػػػػذرها لنصػػػػػػػػةة الميلػػػػػػػػفيف مػػػػػػػػف المتلػػػػػػػػفيف 
 كا دة.

كدليػػػػؿ التميػػػػد اللػػػػرير لمػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو صػػػػيةكيو يػػػػكؿ المػػػػرادم لػػػػو  ػػػػرح اتلييػػػػة ل  إٌيػػػػا 
 المتلؿ المنلكب المنيلؿ . الضمير

                                                 

 .ُٕٓالتصييؿ لفمرادم المجفد الن كم (  رح ُ)
 . ّٔٓ/ ِ( الصتاب ِ)
 . ّٔٔ/ ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ّ)
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 اتصال الضمير باللعل المتعدي إلخ ملعولين ليس ثانييما خبر ا ف  ااصل._ 7
 : ياؿ اةف مالؾ

ـــ ـــ ىـــاء   لافْصـــ أو لوص  ـــو   يون  مْ س   ام 
 

ـــــ  ًْ ـــــ و  ي  ب  أ ـــــف ونت ـــــك    ف   نتمـــــ ا الخم
 

ل   مػػػػا كيػػػػا ثػػػػانو ضػػػػميريف منلػػػػكةيف ةي ػػػػؿ غيػػػػر ناصػػػػ  ليجػػػػكز ليػػػػو  (ُ)يقػػػكؿ المػػػػرادم
ٍفًنو ًإٌياه( كاالتلاؿ أرجرا كلـ يذصر صيةكيو غير االتلاؿ . ٍفًنيو ( ك ) صى  االتلاؿ لتقكؿل ) صى

 تحميل والتوضيح:ال
 ذصر المرادم لو اتلاؿ الضمير ةالي ؿ مذىةيفل 

إِذْ اتكؿل جػػكاز اتلػػاؿ الضػػمير ةالي ػػػؿ المت ػػدم ن ػػك ) صػػػفنيو (ا كيكلػػو جػػؿ  ػػػمنو ل 

يُررسِيهَيُمُ بلهّرروُ مِررا مَنَةمِرر َ
أَوُهْزِمُهُمٌُىَررةا كيكلػػو ت ػػالول (ِ)

ػػا ل  (ّ) مَسَرريَهْيِيهَيُمُ ا كيكلػػو أيضن

بلهّوُ
(ْ). 

الثػػانو ل جػػكاز االنيلػػاؿ كىػػك صقكلنػػا ل ) صػػفنو إيػػاه ( أك ) ضػػرةت إيػػاه ( ا كمثػػؿ يػػكؿ 
ػػا الفَّػػوى  اتَّقيػػكال  رصػػكلنا الصػػريـ  فىصىػػتٍ  ًليمى ـٍ  مى ػػانيصي ػػكىيـٍ  أىٍيمى ػػا كىأىٍطً مي ػػ كىاٍصصيػػكىيـٍ  تىػػٍمصيفيكفى  ًممَّ  ٍفةىصيػػكفى ت اًممَّ

تيصىفّْييكىيـٍ  ا اٍل ىمىؿً  ًمفٍ  كىالى ا ييًطيقيكفى  الى  مى ػا لىمىٍمًصصيكا أىٍ ةىٍةتيـٍ  لىمى مى ٍفػؽى  تي ىػذّْةيكا كىالى  لىةىػدّْليكا صىػًرٍىتيـٍ  كى  لىػًإفَّ  الفَّػوً   ى
ـٍ  الفَّوى  فَّصىصي لىكٍ  إيَّاىيـٍ  مى فَّصىييـٍ   ىاءى  اكى ـٍ  لىمى  .(ٓ) .إيَّاصي

القػػرآف كأجػػد المػػرادم م قػػا لػػو ترجي ػػو االتلػػاؿ  مػػين  فػػو اتلػػؿا كلصثػػرة مجي ػػو لػػو 
الصػػريـ صمػػا ذصرنػػاا كأصػػد أف صػػيةكيو لػػـ يػػذصر غيػػر االتلػػاؿ  يػػث يػػاؿ لػػو  ػػرح التصػػييؿل  ظػػاىر 

 .(ٔ)صيـ صيةكيو أف االتلاؿ الـز 

                                                 

 . ُّٕ/ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 .ّْ/  ٖ( صكرة اتنياؿ ِ)
 .ِٖ/  ُُ( صكرة ىكد ّ)
 .ُّٕ/ُ( صكرة الةقرة ْ)
ةػاب إط ػاـ  ُُٔٔلػ ير مصػفـ ةػريـ  ا كلػو ِِّ/  ٗ( ال ديث لو مصند اإلماـ أ مد ةاب  ػديث أةػو ذر ٓ)

 . ُِِٖ/ ّالممفكؾ مما يمصؿ 
 .ُْٔ(  رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم ٔ)
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لزوم نون الوقاية قبل ياء المتكمم م  ليس._  ٖ  
 : ياؿ اةف مالؾ

 التـــزم اللعـــل مـــ  الـــن لس يـــا وقبـــل
 

 نظـــــــم قـــــــد وليســـــــ   وقايـــــــة   نـــــــون 
 

ل   يػػد نػػدر  ػػذؼ نػػكف الكيايػػة م ػػو _ أم لػػيس _ لػػو الػػنظـ لفضػػركرةا (ُ)يػػاؿ المػػرادم 
لقكلػػو ل إذا ذىػػب القػػـك الصػػراـ ليصػػو ا كالكجػػو ليصػػنو كىػػك اليلػػير صقػػكؿ ة ػػض ال ػػرب ل   فيػػو 

 رجين ليصىًنو   صاه صيةكيو .
 التحميل والتوضيح:

اتل ػػػاؿا كأنيػػا لػػػـ لقػػد ذصػػر المػػػرادم أنػػو ينػػػدر  ػػذؼ نػػكف الكيايػػػة مػػا لػػػيس كغيرىػػا مػػف 
ت ذؼ إال لو النظـ لفضركرة م الية لفزـك ةقا يػاا كىػذا دليػؿ  فػو أنػو اضػطرارم كيػد أ ػار إلػو 

 مثاؿ النظـ كالةيت ىكل
يد قومخ ع د ْدت    (ِ) سليْ  الكرام   القْوم   ذ ى ب  ا إذْ   الطَّْيس   ك ع د 

 كلـ يمت ذلؾ لو غير ىذا الةيت.
المتصفـ ما جميا اتل اؿ إال ل ين كا دناف كىك ليسا لإنػو نػدر كنكف الكياية تفـز يةؿ ياء 
 –اصتثناء ليس مف اتل اؿ ىنا جػاء ل ػةو لػيس ةػال رؼ ) ليػت   ذؼ نكف الكياية م و لو النظـ.

 .(ّ) صو ( كلصكنيا ل ين جامدنا
ل   صميت نكف الكياية تنيا تقو الي ؿ مف الصصرا كاتلؿ  (ْ)كياؿ المرادم لو التصييؿ

نما اتلفت ة يره لف ةو ةو .  كاتلؿ اتلاليا ةالي ؿا كا 
  

                                                 

 .ّٖٕ/ ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
/ ُك ػػرح التلػػرير َِْ/ ُك الػػدرر ِّٓا ِّْ/ ٓك زانػػة اتدب ُٕٓ(الرجػػز لرؤةػػة لػػو مف ػػؽ ديكانػػو صِ)

؛كةػػػي نصػػػػةة لػػػػو ت فػػػػيص ال ػػػػكاىد ِْْ/ ُك المقالػػػػد الن كيػػػػة  ٕٗٔا ْٖٖ/ ِ؛ك ػػػرح  ػػػػكاىد الم نػػػػو  َُُ
ك صػػػػر لػػػػنا ة  ِٔٔ/ ٗا ّٔٗ/ ٓك زانػػػػة اتدب  ُٓك جػػػػكاىر اتدب صَُٓك الجنػػػػو الػػػػدانو ص  ٗٗص

 .ِّّا ْٔ/ ُكىما اليكاما َُٖ/ ّك رح الميلؿ َٔك  رح اةف  قيؿ ص ِّ/ ِاإل راب  
 .ّٖٕ/ ُ( انظر تكضير المقالد كالمصالؾ ّ)
 .ُُٓ رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم ( ْ)
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 _اختيار حذف نون الوقاية ف  أخوات ليت.9
 : ياؿ اةف مالؾ

ـــــــــ  ـــــــــ  فًـــــــــا وليتن  نـــــــــدرا وليت
 

ــــــ   ــــــل   وم ــــــس لع ــــــن اعك ــــــرا وك  مخي 
 

ــــــ  ــــــات ف ــــــا واضــــــطرارا   الباقي  خل ل
 

ــــ   ــــ  من  ــــض وعن  ــــد مــــن بع  ســــملا ق
 

ل   مػػػػا  ذىػػػػب إليػػػػو النػػػػاظـ مػػػػف أف الم ػػػػذكؼ مػػػػف ) إنّْػػػػو كأٌنػػػػو كلصٌنػػػػو (ُ)يػػػػاؿ المػػػػرادم
كلصٌنػػػػو كصػػػػمٌنو( نػػػػكف الكيايػػػػة ىػػػػك مػػػػذىب اتصثػػػػريف مػػػػف الةلػػػػرييف كالصػػػػكلييف كذىػػػػب ة ضػػػػيـ 
إلػػػػػػو أف الصػػػػػػايط ىػػػػػػك النػػػػػػكف الثانيػػػػػػة كذىػػػػػػب ة ضػػػػػػيـ إلػػػػػػو أف الم ػػػػػػذكؼ اتكلػػػػػػو. كاللػػػػػػ ير 

  ٌفو كىك مذىب صيةكيو .اتكؿ؛ تنيا طرؼ ا كةدليؿ ل

 التحميل والتوضيح:
ذصر المرادم أف )إٌف كأٌف كلصٌف كصمٌف كل ٌؿ ( يجكز لييا إثةات نكف الكياية لتقكؿل ) إننو 
كأننو كصمننو كلصننو كل نو( كيجكز  ذليا لتقكؿل ) إنو كأنو كصمنو كل فو ( كالم ذكؼ مف إف 

ىػو النػػكف اتكلػوا كييػؿ ىػػو النػكف الكصػطو كلقػػد  كأ كاتيػا ىػك نػػكف الكيايػة  نػد اتصثػػريفا كييػؿ
 لرح المرادم أف المذىب اتكؿ أم  ذؼ نكف الكياية ىك الل ير.

كدليػػػػػؿ ال ػػػػػذؼ مػػػػػا ل ػػػػػؿ كمػػػػػا  ػػػػػداىا مػػػػػف  ػػػػػركؼ ىػػػػػك اتصثػػػػػر كتنػػػػػو كرد لػػػػػو القػػػػػرآف 
 الصريـ  فو ىذه ال اصفة كندر إثةات النكف.

صػػػػةؽ ذصػػػػره مػػػػف  ػػػػركؼ كا تػػػػار كيػػػػاؿ اةػػػػف مالػػػػؾ ل  صػػػػف م يػػػػرا لػػػػو الةاييػػػػات  أم مػػػػا 
مػػػػف صػػػػقكط النػػػػكف الثانيػػػػة  يػػػػث  امفيػػػػا م امفػػػػة ل ػػػػؿ  يػػػػث يػػػػاؿ  (ِ)المػػػػرادم مػػػػا ا تػػػػاره صػػػػيةكيو

ًَلَهِنِّا أَزَبكُمْ قٌَْمةً تَجْيَهٌُنَكيكلو ت الول  (ّ) لَّعَهِّا أَجْهُػُ بلْأَسْحَةتَرب ال زةل 
(ْ). 

 كمف صيـ ال رب يكؿ امرئ القيسل
واد ا ل مذة  ك أ ن   ل م  ال  أرك ب ل  ْمخ  ب ا ذات  خ   (5)ول ْم أ ت ب طَّْن كاع 

 
 لواز إثبات نون الوقاية وحذفيا ف  )قد( الت  بمعنخ حسب._  30

                                                 

 . ُِٓا  كانظرا  رح التصييؿ لفمرادم ّّٖ/ ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 . ّ/ُّْ( الصتاب ِ)
 .ّٔ/ َْ( صكرة غالر ّ)
 .ِّ/ ْٔ( صكرة ات قاؼ ْ)
تػاج ال ػػركس ك  ّٕٔ/ ُّ ةطػف  كتيػذيب الف ػة  ٕٓ/ ُّكلصػاف ال ػرب  ّٓ( الةيػت المػرئ القػيس لػو ديكانػو ٓ)

   فؿ   ةطف  كأصاس الةيغة  ةطف .
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 : ياؿ اةف مالؾ
 وفـــــــ  لَّ ق ـــــــ ن د  ل ـــــــ  ن  د  ل ـــــــ وفـــــــ 

  

ــ  ــوق    نْ د  ق  ــ الحــذف  طن  ــد اأيض  ــي   ق   ل 
 

ل  ا فـ أٌف يد تصكف  رلنا كاصمنا ا كاالصمية ليا م نياف ا أ ػدىا أف تصػكف  (ُ)ياؿ المرادم
ةم نػػػو  صػػػب لتصػػػكف اليػػػاء المتلػػػفة ةيػػػا مجػػػركرة ةاإلضػػػالة كيجػػػكز  ػػػذليا ... كمػػػذىب صػػػيةكيو 

 كال فيؿ أف يد كيط ةم نو  صب كالياء مجركرة ةاإلضالة  ند مف أل ؽ النكف كمف لـ يف ؽ .
 التحميل والتوضيح:

ذىب ة ض ال فماء أف  ذؼ النػكف مػف )يػط كيػد( االصػمية التػو ةم نػو  صػب ال يجػكز 
إال لػػػو الضػػػركرة ا كرد ذلػػػؾ لػػػا ةنا ا  كأجػػػاز اتمػػػريف لػػػو غيػػػر ضػػػركرة ا مصت رضػػػا  ػػػديث 

ًمػػؾى  يػػركل ةصػػصكف الطػػاء ا كصصػػرىا مػػا يػػاء ا كدكنيػػا ا  (ِ)الرصػػكؿ  ل   يػػطو يػػطو ة زتػػؾ كصىرى
 .(ّ)كيركل يطنو كيطو كيطٍ 

كاصت رض مثاالن مف يػكؿ ال ػرب لػو ال ػ ر ا ة يػث جمػا لػو ةيػت كا ػد اتمػريف ا يػاؿ 
 الراجزل 

ةىٍيةىٍيًف يىًدم  ـي ةال َّ ير الميٍفً دً   يىٍدًنو ًمف نىلر ال ي  (ْ)ليس اإلما
ل  كيػػد جػػاء لػػو ال ػػ رل يىًطػػو كيىػػًدم . لمٌمػػا  (ٓ)كىػػذا الرجػػز جػػاء لػػو الصتػػاب يػػاؿ صػػيةكيو

ٍصػػػًةو ؛ تٌف الم نػػػو الصػػػيـ لػػػي ةيػػػ دَّ ليػػػو مػػػف النػػػكف ا كيػػػد اضػػػطيرَّ ال ػػػا ري لقػػػاؿ يػػػًدم ا  ػػػٌةيو ة ى
 كا د .

                                                 

 . ّٖٓ/ُ( تكضير المقالد كالمصالؾُ)
 . ٖ/ٓٗٓا لتر الةارم  ّ/ِِّا مصند اإلماـ أ مد  َِٕ/ِٓ( ل ير مصفـ ِ)
 . ُّٓ(  رح التصييؿ لفمرادم القصـ الن كم ّ)
ا ُّٗا ّٖٗا ّٖٓا ّّٖا ِّٖ/ ٓ( الةيػػت مػػف الرجػػػز ا كىػػك ل ميػػػد ةػػف مالػػؾ اتريػػػط لػػو  زانػػػة اتدب ْ)

 ّٕٓ/ ُ  ةب  كالمقالد الن كية  ّْْ/ ُكلصاف ال رب ْٕٖ/ ُك رح  كاىد الم نو َِٕ/ ُك الدرر  ِّٗ
كةػي ُِْ/ ّميلػؿ  ل د  كلػيس لػو ديكانػو كتةػو ة دلػة لػو  ػرح ال ّٖٗ/ ّك ل ميد ةف ثكر لو لصاف ال رب 

كرلػػؼ المةػػانو ص ِّٓكالجنػػو الػػدانو صَُٖك ت فػػيص ال ػػكاىد ص ُِْ/ ْنصػػةة لػػو ات ػػةاه كالنظػػا ر  
 . ُّٕ/ ِك الصتاب ِّٔ

 . ِّٕ/ِ( الصتابٓ)
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 فصل الضمير الذي يمكن وصمو ضرورة ًعرية._ 33
ل  مػػػذىب صػػػيةكيو أف للػػػؿ الضػػػمير ة ػػػد إنمػػػا ضػػػركرة. ك فػػػو ىػػػذا لػػػي (ُ)يػػػاؿ المػػػرادم 

 االتلاؿ ممتنا . يجكز لو نقتؿ إيانا لو غير ال  ر إال نقتؿ أنيصنا؛ تف
 التحميل والتوضيح :

كالؽ المرادم صػيةكيو لػو ىػذه المصػملة  يػث رد رأم الزم  ػرم لػو ج فػو إنمػا نقتػؿ إيانػا 
 مف كيكع المنيلؿ مكيا المتلؿ ك رض مف صيـ ال رب ل 

 (ِ)اناإي نقتل   ن ما   إ ق ر ح يوم   كأن ا
مػا يجػكز لػو ال ػ ر مػف إيَّػا كال ل  ىػذا ةػاب (ّ)كلقد ذصر صػيةكيو ىػذا الةيػت ت ػت  نػكاف 

 يجكز لو الصيـ .
 مكضػػػا لػػػو الضػػػمير كج ػػػؿ أنيصػػػناا نقتػػػؿ ةػػػو يريػػػد( إيانػػػا نقتػػػؿي ) يكلػػػو  فػػػو ليػػػو ال ػػػاىدك 

إذا  إال للفوا ي صف لـ لو الصيـ  كلفوأمصف   إذا كالضمير ااالنيلاؿ  فو ةو كأتو( أنيصنا)
 اصػػػت ماؿ إلػػػو كاضػػػطر ةالضػػػميرا كأتػػػو( الػػػنيس) تػػػرؾ أف إلػػػو لاضػػػطر اضػػػركرة  ػػػ رية  صػػػاف 

 .المتلؿ مصاف المنيلؿ الضمير
كيد ذصر المػرادم ةيتنػا آ ػرنا ليكضػر أف يػد يػمتو المنيلػؿ  يػث يتػمتو المتلػؿ ةػي مػانا 

 لفضركرة كالةيت ىك ل
 (ْ)ا إليك حتخ بمغت إياك    ... ... ...  ... 

 كذصر أنو لكال انصصار الةيت لقاؿ  تو ةف تؾ.
كىنا ليس م نػو التػمتو أف يصػتقيـ الػكزف ةالمتلػؿ كالمنيلػؿ مػثين ا ثػـ ييجػاء ةالمنيلػؿ 
نمػا م نػاه أف المكضػا الػذم كيػػا ليػو ىػذا الضػمير يمصػف  فػو الجمفػة أف يتلػػؿ  ػا منػو ا كا   كضن

                                                 

 . َُٔ(  رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم ُ)
الفلػكص كلػـ ي ػيف اصػموا كركاه إلػو ة ػض  ِّٔ/ِ( يد ا تفؼ ال فماء لو نصةة ىػذا الةيػتا لنصػةو صػيةكيو ِ)

/ ِكيػػاؿ يةػػؿ إن ػػاده ك ػػدثنو أةػػك ال طػػاب أنػػو صػػما مػػف يكثػػؽ ة رةيتػػو مػػف ال ػػربا ال لػػا ص  ُُُ/  ِلػػو 
 َْٔ/ ِإلػػو ذم اإللػػةا ال ػػدكانوا  زانػػة اتدب  ِّ/ ُتةػػو ةجيفػػة ا كنصػػةو اةػػف ال ػػجرم لػػو أماليػػو  ُْٗ

  كنصةو إلػو ذم ِّْفلكصا كاةف ي يش لو  ر و  صإلو ة ض ال -صما لو صتاب صيةكيو -الميلؿ كنصةو 
 اإللةا ال دكانو.

 .ِّٔ/ِ( الصتاب  ّ)
ا كنصػةو  ِّٔ/ِ...  ...  ...  ا كىك مف   ػكاىد صػيةكيو      ( لدر الةيت أتتؾ  نس تقطا اتراصا ْ)

النايػة  -ةيتر لصػصكف-كال نس  ُْٗ/ ِك َّٕ/ ُا ال لا ص  ِْْات فـ إلو  ميد اتريط ا  رح الميلؿ 
 ال ديدة القكية  فو الصيرا كيكلول  تقطا اتراؾ  أراد تقطا اترضيف التو ىو مناةت اتراؾ.
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ليػػو ضػػمير ا ال مػػف  يػػث ىػػك  ػػ را ةػػؿ مػػف  يػػث أنػػو  ػػاؿو مػػف المكانػػا المكجةػػة لينيلػػاؿ أك 
 الم يرة ليو.
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 ااصل ف  العمم النقل وليس اًلرتلال. _31
 : ياؿ اةف مالؾ

ــــــو  وأســــــد    كلضــــــل    منقــــــول   ومن
 

 وأدد كســـــــــــــــــــــعاد   ارتلـــــــــــــــــــــال   وذو 
 

أف ات ػػيـ صفيػػا منقكلػػةا كة ضػػيـ إلػػو أنيػػا صفيػػا إلػػو  يـل  ذىػػب ة ضػػ(ُ)المػػرادم يػػاؿ 
 مرتجفةا كالم يكر اتكؿ  .
 التحميل والتوضيح :

  ز ػـ ة ػض الن ػاة أف ات ػيـ صفيػا منقكلػةا كال يضػر جيفنػا ل (ِ)كياؿ لو  رح التصييؿ
 ةملفيا ا ييؿ كىك ظاىر يكؿ صيةكيو  .

 صفيػػػا الزجػػػاج ك ػػف منقكلػػػةا صفيػػػا ات ػػيـ أف صػػػيةكيو ك ػػػفل   (ّ)كلػػو  ػػػرح  ات ػػمكنو 
   رجؿ  فـ  كىأيدىدٍ   امرأة  فـ  صىصي ىادى    فما اتمر أكؿ مف اصت مؿ مال ىك كالمرتجؿ ا مرتجفة

 كلما صثر ال يؼ لو صكف االصـ ال فـ ل 
أكالن ل  منقكؿ  ف ألؿ ا أم لو ألؿ لو النصرات مصت مؿ ثـ صمو ةو   ص 
ا ليػػدؿ  فػػو م نػػو مػػف الم ػػانو  ػػا  فػػو  ػػ ص م ػػيفا ة ػػد أف صػػاف مكضػػك ن للػػار  فمن

. كالمنقكؿ أنكاع منو مف ىك منقػكؿ  ػف ملػدرا أك مػف  الجنصيةا كلذلؾ صمو منقكالن
 جنس ل يكافا أك منقكؿ مف لية إل ... اصـ

ثانينا ل مرتجؿ أم ليس لو ألػؿ لػو النصػرات ا كلػـ يصػت مؿ ال فػـ مػف يةػؿ ا أم 
 اةتدئ اآلف لرجؿ للار م يكرنا ةو صما يقكؿ ال ا ر ارتجفنا ال  ر.

 فؽ  ي نا أف جيفنا لو ألػؿ ىػذه المصػملة ال يضػر رغػـ ذصػره أنػو مػا مػف رجػر أف مػا 
 كنقؿ  ف ألؿ.مف  فـ إال 

كيػػد ظيػػر لػػو الصتػػاب أف صػػيةكيو مػػا ىػػذا ا كلصػػف دكف تلػػرير كاضػػر منػػو ا كنجػػد لػػو 
كض و  دكد صؿ اصـ ا تؽ إنما ا ػتؽ مػف ملػدرا أك ل ػؿا أك  ػرؼا أك مضػاؼ كمرصػب صػاف 

 ىذا دليؿ  فو غفةة ا تقاؽ ات يـ كيميؿ الةا ث ما ىذا القكؿ.

                                                 

 .ّْٗ/ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 .ُٕٕ(  رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم ِ)
 . ُُْ/ ُ(  رح ات مكنو ّ)
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لخ. _31  أصل الذي والت  ) ل ذي ول ت  ( نحو عمخ ًو
ل   ةػػدأ ةالػػذم كالتػػو لمػػا ظيػػر لييمػػا مػػف التلػػرؼ ةالتثنيػػة كالجمػػا  (ُ)يػػاؿ المػػرادم 

 كالتل ير ... كألفيا  ند صيةكيو لذم ك لتو ن كل ص مو ك جو كالياء ألؿ .
 التحميل والتوضيح: 
 كتلػػػػػ ير...  كالفتٌيَّػػػػػا الفػػػػػذيَّال تقػػػػػكؿ كالتػػػػػوا الػػػػػذم ذلػػػػػؾ كمثػػػػػؿل    (ِ)يػػػػػاؿ صػػػػػيةكيو 

 الفَّتيػػػػػاتال يفػػػػػت إذا كالتػػػػػو الفػػػػػذيُّكفال يفػػػػػت إذا الفَّػػػػػذيا كصػػػػػذلؾ كذيالػػػػػؾا ذيَّػػػػػاؾ الصػػػػػيـ لػػػػػو ذلػػػػػؾ
  . كذيَّاف كالفَّتيَّاف الٌفذيَّافل يفت إذا كالتثنية

 نػػػػػدما ت ػػػػػدث المػػػػػرادم  ػػػػػف تثنيػػػػػة الػػػػػذم كالتػػػػػو ظيػػػػػر تمييػػػػػده الكاضػػػػػر لصػػػػػيةكيو  
لػػػػػو تثنيػػػػػة )التػػػػػول الفتػػػػػاف( لت ػػػػػذؼ اليػػػػػاء أيضػػػػػا كتػػػػػكلو  يمػػػػػة التثنيػػػػػة مػػػػػا  ل   كتقػػػػػكؿ(ّ)لقػػػػػاؿ

يةفيػػػػا كىػػػػو التػػػػاء صمػػػػا لػػػػو المػػػػذصرا كصػػػػاف القيػػػػاس إثةػػػػات اليػػػػاء لييمػػػػا. ليقػػػػاؿ الفػػػػذياف كالفتيػػػػاف 
 صما يقاؿ لو تثنية ال ًَّجو كن كه مف المنقكص ال ًَّجياف ةإثةات الياء .

ف إثةات منو أف الياء ألؿ صما ياؿ  ي  الن ػاة كالفتيا كلو يكلو أف القياس الفذياف  
صيةكيوا كانو لما صانا _ الذم كالتو _ مةنييف لـ يصف ليا يما  ظ لو الت ريؾ لفذلؾ لػـ تيػتر يةػؿ 

صالػذم   لريػكا ةػيف تثنيػة المةنػو  يمة التثنيةا ةػؿ ةقيػت صػاصنةا ل ػذلت اللتقػاء الصػاصنيف. ك فيػو
كىك اليػاء مػف الػذم كالتػوا كاتلػؼ  ال رؼ اآل ر ل ذلكاا  توا ك تثنية الم رب صالقاضو كل كذا

مف ذا كتاا كأثةتكه لو القاضو كلتوا ليريكا ةيف الم رب كالمةنو لو التثنيةا صما لريكا ةينيمػا لػو 
 .التل ير

كنجػػد  ػػي نا المػػرادم ة ػػد ذصػػره لػػآلراء الم تفيػػة لػػو ألػػؿ الػػذم كالتػػو كرده  فييػػا  
ل   ك فػػو صػػؿ  ػػاؿ ليػػو الػػذم كالتػػو  ػػةو ةال ػػجو كال ػػجيف لػػو  (ْ)ين ةال جػػة كالةرىػػاف ي فػػؽ يػػا 

 الفيظ كة ض الم نوا لفذلؾ لـ تجما ال رب  فو ترؾ إ راب الذيف.

                                                 

 .ُٖٖ(  رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم ُ)
 . ْٖٖ / ّ( الصتاب ِ)
 .ُْٗ/ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ّ)
 .ُُٗ(  رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم ْ)
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 كون )أن( الناصبة مضارع ا و توصل بأمر. _ُّ
ل  المكلػػػػػػكؿ كىػػػػػػك يصػػػػػػماف ل اصػػػػػػمو ك رلػػػػػػو ... كلػػػػػػـ يػػػػػػذصر النػػػػػػاظـ  (ُ)يػػػػػػاؿ المػػػػػػرادم 

ىنػػػػا ال رلػػػػػو لفنقدمػػػػػوا كىػػػػػك  مصػػػػػة أ ػػػػػرؼ ل أف كتكلػػػػؿ ةي ػػػػػؿ متلػػػػػرؼ مطفقنػػػػػا  يلنػػػػػا لمػػػػػف 
 منا كلفيا ةاتمر .

ل   مف المكلكالت ال رليػة أف النالػةة مضػار ناا كتكلػؿ  (ِ)ياؿ اةف مالؾ لو التصييؿ 
 ػػػػي نا المػػػػراًدمل  كيكلػػػػو مطفقنػػػػا أم صػػػػكاء صػػػػاف ماضػػػػينا أـ  ك فػػػػؽ  فيػػػػو ةي ؿ متلرؼ مطفقنا .

ا أـ أمر .  مضار ن
تكلػػؿ ةالي ػػؿ المتلػػرؼا ماضػػيانا كمضػػار انا كأمػػران. أنيػػا  (ّ)يػػد ذصػػر لػػو الجنػػو الػػدانوك 

صيةكيوا كغيرها  فو كلفيا كنص  اي جةنو أف يي ؿا كأمرتو ةمف أل ؿن كل أ جةنو أف ل فت ك 
 أنيا ما اتمر ملدريةا ةد كؿ  رؼ الجر  فييا. فو  كاصتدلكا اةاتمر

 التحميل والتوضيح:
ة د أف ذصر المرادم أف المكلكؿ يصمافا اصمو ك رلوا آثر  فػو تقػديـ  ػرح ال رلػوا 
لةدأ ةمفا كىو مف ال ركؼ المكلكالتا التو تكلؿ ةالي ؿ المتلرؼا ماضينا كمضار نا كأمػرناا 

ةنو أف ل فت. كالمضارع ي جةنو أف تي ؿ. كاتمر أمرتو كيد مثؿ لذلؾ مثاؿ الماضو يكلؾل أ ج
 أف ال ؿ.

ك فو ما صةؽ اتيؽ كصيةكيو أنيا لو  اؿ كلفيا ةاتمر تصكف ملدريةا كدليؿ ىذا أنيا 
 تقةؿ  رؼ الجرا صمف تقكؿ أمرتو ةمف ال ؿ صذا.

ل   كأمػػا يكلػػول صتةػػت إليػػو أف ال ػػؿا كأمرتػػو أف يػػـا ليصػػكف  فػػو كجيػػيفل  (ْ)يػػاؿ صػػيةكيو
 فو أف تصكف أف التو تنلب اتل اؿا ككلفتيا ة ػرؼ اتمػر كالنيػو صمػا تلػؿ الػذم تي ػؿي إذا 
 اطةػػتا  ػػيف تقػػكؿ أنػػت الػػذم تي ػػؿ. لكلػػفت أف ةقػػـ تنػػو لػػو مكضػػا أمػػر صمػػا كلػػفت ةتقػػكؿ 

و أنيا تصكف أف التو تنلب؛ انؾ تػد ؿ الةػاء لتقػكؿ ل أك ػزت كأ ةاىياا إذا  اطةت. كالدليؿ  ف
 إليو أف ال ؿ .

  

                                                 

 .ُْٕ/ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 .ُِٓ(  رح التصييؿ ِ)
 .ُِٔ( الجنو الدانو ّ)
 .ُِٔ/ّ( الصتاب ْ)
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 كون )ما( المصدرية حرف او وًل يعود عمييا عامد. _34
ل   كذىػػػػػب ات يػػػػػشا كاةػػػػػف الصػػػػػراج أف مػػػػػا الملػػػػػدرية اصػػػػػـا لت تػػػػػاج  (ُ)يػػػػػاؿ المػػػػػرادم

ا كالل ير ل أنيا  رؼ لي ت تاج إلو  ا دا كىك مذىب صيةك   يو .إلو  ا دو
 التحميل والتوضيح :

مػػػػػػػػذىب صػػػػػػػػيةكيو كالجميػػػػػػػػكر أف مػػػػػػػػا الملػػػػػػػػدرية  ػػػػػػػػرؼا لػػػػػػػػي ت تػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػو ضػػػػػػػػميرا 
ك ػػػػػالييـ لػػػػػو ىػػػػػذا صػػػػػؿ مػػػػػف اةػػػػػف الصػػػػػراجا كات يػػػػػشا كجما ػػػػػة مػػػػػف الصكلػػػػػةا إلػػػػػو أنيػػػػػا اصػػػػػـ 
كتيتقػػػػػػػر إلػػػػػػػو ضػػػػػػػميرا صػػػػػػػمف تقػػػػػػػكؿ ل ي جةنػػػػػػػو مػػػػػػػا لػػػػػػػن تا لتقػػػػػػػديره  نػػػػػػػد صػػػػػػػيةكيو ي جةنػػػػػػػو 

 لن تو. لن ؾا ك ند ات يش اللنا الذم
كيػػػػػاؿ الصػػػػػييفو  ػػػػػرط صػػػػػكف مػػػػػا ملػػػػػدريةا لػػػػػي ية كيػػػػػكع )مػػػػػا( المكلػػػػػكلة مكي يػػػػػاا 
ػػػػػػاا كىػػػػػػذا مػػػػػػردكد  نػػػػػػد  ػػػػػػي نا المػػػػػػرادما ك فػػػػػػة رده يكلػػػػػػو  ك أف الي ػػػػػػؿ ة ػػػػػػدىا ال يصػػػػػػكف  الن

 .(ّ)أم تقدر ما لفتيا ةملدر(ِ) زَحُحَتْ جِمَة بلْأَزْضُ عَهَيْيِمُ ضَةقَتْت الو ل 
 ال ا رلكرد  فيو أيضا ةقكؿ 

 

.    ...     ..    ...    ... 
 

 (ْ)مػػػػػػا لىصػػػػػػػتيما أىىػػػػػػؿى الً يانػػػػػػػًةا كال ىػػػػػػػٍدرً ةً  
 

ًمير ًةيىذىا اٍلةىٍيت رجر القىٍكؿ ة رليتيا ًإٍذ الى يىتىمىتَّو ىينىا تىٍقًدير الضَّ كى
 

                                                 

 .ُْٖ/ُ( تكضير المقالد كالمصالؾُ)
 . ِٓ/ٗ( صكرة التكةة ِ)
 .ُِٕك رح التصييؿ  ِّّ-ُّّو( انظرا الجنو الدانّ)
ػػكر ًلػػو أىًميػػرم أىلىػػٍيسى كلػػدره  ( الةيػػت ةػػي نصػػةةْ) /  ُلػػو المقالػػد الن كيػػة  ...    ...   ...  ...    ةمنتمػػا اٍتيمي

  .ِْْكىما اليكاما  ِِْ
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 بناء )أيَّا( إذا أ ضيلت و وحذف صدر الصمة. _35
 ياؿ اةف مالؾ ل 

ـــــفْ  أي  ك مـــــا و أ ْعر ب ـــــتْ   مـــــا لـــــم ت ض 
 

ـــــــذ فْ   ـــــــم ي ا ضـــــــمير  اْنح  ْص ـــــــْدر  و   وص 
 

 

ل   كيكلػػػػػو مػػػػػػا لػػػػػػـ تضػػػػػؼا كلػػػػػػدر كلػػػػػػفيا ضػػػػػمير ان ػػػػػػذؼ. ي نػػػػػػو  (ُ)يػػػػػاؿ المػػػػػػرادم
أنيػػػػػا أ رةػػػػػت مػػػػػا لػػػػػـ يجتمػػػػػا لييػػػػػا ىػػػػػذاف اتمػػػػػراف ل اإلضػػػػػالةا ك ػػػػػذؼ اللػػػػػدرا لػػػػػإف لقػػػػػداا أك 
أ ػػػػػػػدىما أ رةػػػػػػػت ا لاللػػػػػػػكر أرةػػػػػػػا ل اتكلػػػػػػػول أال تضػػػػػػػاؼ كيثةػػػػػػػت اللػػػػػػػدر... الثانيػػػػػػػػة ل أال 

لراة ػػػػػػة ل أف تضػػػػػػاؼ تضػػػػػػاؼ كي ػػػػػػذؼ اللػػػػػػدر ... الثالثػػػػػػة أف تضػػػػػػاؼ كيثةػػػػػػت اللػػػػػػدر ... ا
ا (ِ) عِتِيًّرررة بلرررسمحْمَهِ عَهَررر  أَشَررردُّ أَيُّيُرررمْ ِشِررريعَ ٍ كُررر ّ َمِرررهْ َلَنَنْرررزِعَهّ ثُرررمّكي ػػػذؼ اللػػػدر ل صقكلػػػو ت ػػػالو ل 

 ليذه تةنو الجتماع اتمريف ىذا مذىب صيةكيو.
 التحميل والتوضيح :

ص صػػػػػـ )مػػػػػا( يكلػػػػػو ل   أم صمػػػػػا مػػػػػا لػػػػػـ تضػػػػػؼ   ا أم انيػػػػػا تصػػػػػت مؿ مكلػػػػػكلة  صميػػػػػا 
 ك فؽ  فو ىذا القكؿ  ي نا كذصر أنو ينت  لدينا أرةا لكر كىو ل

 مثؿ )ي جةنو أيُّيـ ىك يا ـ(. أف تضاؼ كيذصر لدر لفتيا. .ُ
 مثؿ )ي جةنو أمُّ يا ـ(. أال تضاؼ كال يذصر لدر لفتيا. .ِ
 مثؿ )ي جةنو أمّّ ىك يا ـ(. أال تضاؼ كيذصر لدر لفتيا. .ّ

ف أمُّ م رةػػػػػػػػة ةال رصػػػػػػػػات الػػػػػػػػثيث؛ كأمػػػػػػػػا اللػػػػػػػػكرة كلػػػػػػػػو ىػػػػػػػػذه االلػػػػػػػػكر الثيثػػػػػػػػة تصػػػػػػػػك 
 الراة ة كىو مكضكع المصملة  يث تصكف صالتالول

 مثؿ)ي جةنو أيُّيـ يا ـه(. مضالة كضمير لدرىا م ذكؼ. .ْ
كيػػػػػػػد ذصػػػػػػػر المػػػػػػػرادم رأيػػػػػػػو ثػػػػػػػـ  ػػػػػػػززه ةقكلػػػػػػػو ل  ىػػػػػػػذا مػػػػػػػذىب صػػػػػػػيةكيو  ا لػػػػػػػو مكالقػػػػػػػة 

ال يريػػػػاف الةنػػػػاء كتلػػػػةر )أٌم(  ظػػػػاىرةا كدالػػػػا  ػػػػف ذلػػػػؾ ةقكلػػػػو  يلػػػػا لف فيػػػػؿ كيػػػػكنسا تنيمػػػػا
كلقػػػػػا لمػػػػػا يػػػػػراه المػػػػػرادم مةنيػػػػػة  فػػػػػو الضػػػػػـ لػػػػػو جميػػػػػا  االتيػػػػػا اإل راةيػػػػػة لنقػػػػػكؿ ل )ي جةنػػػػػو 

ـي(ا )رأيتي أيُّيـ يا ـ(ا ) مررت ةميُّيـ يا ـ(.  أيُّيـ يا 
كأضػػػػػاؼ المػػػػػرادم مػػػػػا ي ػػػػػزز رأيػػػػػو ةقكلػػػػػو ل   كال جػػػػػة  فييػػػػػا _أم  جػػػػػة الةنػػػػػاء_ يػػػػػكؿ 

 ال ا رل
ـــــــــا إذ ا ال ــــــــــك   ب ن ـــــــــ  يـــــــــت  ل ق   م   م 

 

ـــــــــم مْ   ـــــــــخ ف س  م  ـــــــــمْ  ع  ـــــــــل   أ يُّي   (ّ)أ ْفض 
 

                                                 

 .ْْٖ/ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 .ٗٔ/ُٗ( صكرة مريـ ِ)
أ د ال  راء الم ضرميفا ال اىد ليول يكلو   أييـ ألضؿ    يث أتو ( الةيت ل صاف ةف ك فة ةف مرة ةف  ةاد ّ)

؛ كلػو أك ّْٔ/  ُةمم مةنيا  فو الضـ ا كأن ده أةك  مرك ال يةانو لو صتاب ال ركؼ. كلػو المقالػد الن كيػة 
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ل    دثنا ىػاركفا أف أناصنػا كىػـ الصكليػكف  (ُ)ك ند الرجكع إلو صتاب صيةكيو نجده يد ياؿ
نلػػةكىا صمػػا جركىػػا  ػػيف يػػالكا ل   أمػػرر  فػػو أيّْيػػـ  أَشَرردُّ أَيُّيُررمْ شِرريعَ ٍ كُرر ِّ مِررهْ لَنَنْررزِعَهميقرؤكنيػػا 

ألضػؿي ا لمجراىػا ىػؤالء مجػرل الػذما إذ يفػت اضػرب الػذم ألضػؿي ... كز ػـ ال فيػؿ أف أٌييػـ إنمػػا 
كيػػا لػػو أضػػراب أييػػـ ألضػػؿ  فػػو أنػػو  صايػػة صمنػػو يػػاؿ ل اضػػرب الػػذم يقػػاؿ لػػو أييػػـ ألضػػؿ ... 

كاتو  فيو إال يفيؿا كذلؾ أنو ال يصػاد  رةػو يقػكؿ ل لي فكا ذلؾ ةمييـ  يف جاء مجي نا لـ تجوء أ 
 الذم ألضؿ لاضربا كاضرب مف ألضؿا  تو يد ؿ )ىك( أم ]لفة اللدر[ .

كالةا ػػػػث يػػػػػرل أف الةنػػػػػاء لػػػػو ىػػػػػذه المصػػػػػملة ىػػػػك اللػػػػػكاب تف ت فيػػػػػؿ صػػػػؿ مػػػػػف  ػػػػػي نا 
المػػػػػػػرادم كصػػػػػػػػيةكيو منطقػػػػػػػػو. كتف )أٌم( لػػػػػػػػو القػػػػػػػػرآف الصػػػػػػػػريـ مةنيػػػػػػػػة  نػػػػػػػػدما جػػػػػػػػاءت مضػػػػػػػػالة 

 ضمير لدرىا م ذكؼ.ك 

                                                                                                                                            

؛ كل صػػػاف أك لرجػػػؿ مػػػف ُٕٓ/ ِ؛ كل صػػػاف لػػػو اإلنلػػػاؼ ِّٔ/ ُلرجػػػؿ مػػػف غصػػػاف لػػػو  ػػػرح  ػػػكاىد الم نػػػو 
؛ كجػكاىر ُٖٓ؛ كت فػيص ال ػكاىد صَُٓ/ ُ؛ كةي نصةة لػو أكضػر المصػالؾ ُٔ/ ٔنة اتدب غصاف لو  زا

/ ٕ؛ ُِ/ ْا ُْٕ/ ّ؛ ك ػػػرح الميلػػػؿ ٕٖ؛ ك ػػػرح اةػػػف  قيػػػؿ صُٕٗكرلػػػؼ المةػػػانو ص َُِاتدب ص
 .ْٖ/ ُ؛ كىما اليكاما ٖٕ/ ُ أيا  كم نو الفةيب  ٗٓ/ ُْ؛ كلصاف ال رب ٕٖ
 .ََْ/ِ( الصتاب ُ)
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 ._ القول ف  رف  المبتدأ والخبر 36
 ياؿ اةف مالؾ ل

ــــــــــــــــف  ور    اتــــــــــــــــد  بتــــــــــــــــدأ باًلب  وا م  ع 
 

ـــــــــ  ـــــــــر   اك  ذ  ك  ـــــــــر  بالم  خ      ْف ـــــــــد  ب  ابت
 

 ل   ما ذصر ىك أ د المذاىب الصة ة كىك الل ير كمذىب صيةكيو .(ُ)يقكؿ المرادم
 التحميل والتوضيح : 
 ل(ِ)ىو المذاىب لو رلا المةتدأ كال ةر 

 فػػو أف رالػػا المةتػػدأ م نػػكم كىػػك االةتػػداء تنػػو ةنػػو  فيػػو كرالػػا ل ةػػر  الجميػػكر كصػػيةكيو .ُ
 .المةتدأ تنو مةنو  فيو لارتيا ةو صما ارتيا ىك ةاالةتداء

 لمما... المةنو  فيو  ي ا ىك ىككا فـ أف المةتدأ الةد لو مف أف يصكف ل    (ّ)ياؿ صيةكيو
لػػإف المةنػػو  فيػو يرتيػػا ةػػو صمػػا ارتيػا ىػػك ةاالةتػػداءا كذلػػؾ يكلػػؾل الػذم ييةنػػو  فيػػو  ػػوء ىػك ىػػك 

 ةد ا منطفؽ؛ ارتيا  ةد ا تنػو ذيصػر لييةنػو  فيػو المنطفػؽا كارتيػا المنطفػؽ تف المةنػو  فػو 
 . المةتدأ ةمنزلتو

ػػ .ِ ا تنػػو طالػػب ليمػػا ل مػػؿ لييمػػا ك فيػػو ات يػػش كييػػؿ ال امػػؿ لػػو ال ةػػر ىػػك االةتػػداء أيضن
 .كالرمانوكات يش راج كاةف الص

 اا ك فيو المةرد.ال امؿ ليو االةتداء كالمةتدأ م ن كييؿ  .ّ
 .االةتداء ةكاصطة المةتدأ .ْ
كذىػػب الصكليػػكف إلػػو أنيمػػا ترال ػػا لالمةتػػدأ رلػػا ال ةػػر كال ةػػر رلػػا المةتػػدأ تف صػػؿ منيمػػا  .ٓ

 .كأةك  ياف اىذا المذىب ا تاره اةف جنور  مدة ... الب اآل ر كم تاج لو كةو لاط
 .كلفصكلييف يكؿ آ ر أف المةتدأ مرلكع ةالذصر الذم لو ال ةر .ٔ
مػػف  مػػاتجردى مػػذىب الجرمػػو كالصػػيرالو كصثيػػر مػػف الةلػػرييف أف الرالػػا لفمةتػػدأ كال ةػػرك  .ٕ

 .ل كامؿ الفيظيةا

                                                 

 .ّْٕ/ ُالمقالد كالمصالؾ ( تكضير ُ)
 . ّٓٔ -ّّٔ/  ُا ىما اليكاما   ِْْ -ِِْ( انظر  رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم ِ)
 . ُِٕ/  ِ( الصتاب ّ)
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أف المةتػػدأ يرلػػا ال ةػػرا كال ةػػر  ىػػكالصكليػػكف  إليػػو ذىػػبل أف مػػا (ُ)كذصػػر اةػػف اتنةػػارم 
؛ كال جػػة لػػو ذلػػؾ يػػكليـ ل يرلػػا المةتػػدأ؛ ليمػػا يترال ػػافا كذلػػؾ ن ػػك  زيػػد أ ػػكؾا ك مػػرك غيمػػؾ 

إنمػػا يفنػػا إف المةتػػػدأ يرتيػػا ةػػػال ةر كال ةػػر يرتيػػا ةالمةتػػػدأ تنَّػػا كجػػػدنا المةتػػدأ ال ةػػٌد لػػػو مػػف  ةػػػرا 
 .لا ةوا كال يتـ الصيـ إال ةيما كال ةر ال ةٌد لو مف مةتدأا كال ينيؾ أ دىما مف

أف المةتػػدأ يرتيػػا ةاالةتػػداءا كأمػػا ال ةػػر لػػا تفيكا ليػػول لػػذىب  ذىب الةلػػريكف كذصػػر أف مػػ 
كذىػػب آ ػػركف إلػػو أنػػو يرتيػػا ةاالةتػػداء كالمةتػػدأ م نػػاا كذىػػب ا يػػـك إلػػو أنػػو يرتيػػا ةاالةتػػداء ك ػػده

إنمػػا يفنػػا إف ال امػػؿ ىػػك ؛ كال جػػة يػػكليـل ءةاالةتػػدا آ ػػركف إلػػو أنػػو يرتيػػا ةالمةتػػدأ كالمةتػػدأ يرتيػػا
ف صػػاف االةتػػداء ىػػك الت ػػرم مػػف ال كامػػؿ الفيظيػػة تف ال كامػػؿ لػػو ىػػذه اللػػنا ة ليصػػت  االةتػػداء كا 
ذا صانت  نما ىو أمارات كدالالتا كا  مؤثرة  صية صاإل راؽ لفنار كاإلغراؽ لفماء كالقطا لفصيؼا كا 

لاتمػػارة كالداللػػة تصػػكف ة ػػدـ  ػػوء صمػػا  ا كدالالتال كامػػؿ لػػو م ػػٌؿ اإلجمػػاع إنمػػا ىػػو أمػػارات 
 .تصكف ةكجكد  وء

                                                 

 . ّٗ/  ُ(اإلنلاؼ ُ)
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 _ القول بلواز حذف كان واسميا بعد ) إن ( الًرطية ولو.37
 ياؿ اةف مالؾ ل 

ــــــــــرْ  ب  ي ْبق ــــــــــون  الخ  ي ْحــــــــــذف ون ي ا و   و 
 

ل ـــــْو ك ث يـــــر    ب ْعـــــد  إْن و  ـــــت ي رْ  او  ًْ  ذا ا
 

 

ةقػاء  ةرىػا ة ػد  إف  ال ػرطية  فصيميـ  ػذؼ صػا صثر لول   (ُ)ياؿ المرادم مػا اصػميا كا 
ف  رن صقكليـ المرء مجزئ ة مفو إف  يرن   ا لجزاؤه  ير.أمل إف صاف  مفو  يرن  اا ل را ل ير كا 
 كلو ىذا المثاؿ كن كه أرة ة أكجول

اتكؿل نلػػب اتكؿ كرلػػا الثػػانوا كىػػك أرج يػػا؛ تف ليػػو إضػػمار صػػاف كاصػػميا ة ػػد  إف  
ضمار مةتدأ ة   .الجزاء كصيىما صثير مطرد  د لاءكا 
 والتوضيح : التحميل

صثر لو صيـ ال رب  ذؼ صاف ما اصميا ال ك دىاا ما ةقاء ال ةر داالن  فييػا ل صقكلػؾ 
ف صاف  مفو  ا كا  ف  رنا ل ر( أم إذا صاف  مفو  يرنا لجزاؤه  يره ا إف  يرنا ل يرا كا  ) المرءي مجزمه

.   رنا لجزاؤه  ره
ف  نجػػػرنا ل نجػػػره (ا كتقػػػدير أك يكلػػػؾ ل ) المػػػرءي  ا كا  مقتػػػكؿه ةمػػػا يتػػػؿ ةػػػوا إف صػػػيينا لصػػػيؼه

. ف صاف ما يتؿ ةو  نجرنا ا ل نجره ا كا   الصيـ إف صاف ما يتؿ ةو صييناا لالمقتكؿ ةو صيؼه
ف صػػاف  ػػرِّ ل    (ِ)يػػاؿ صػػيةكيو ػػرا ل نجػػره كا  ف  ػػ تى أىظيػػرتى الي ػػؿى لقفػػتل إف صػػاف ً نجى ا كا 

. كمف ال رب مف يقكؿل  ٍف  يرن إٍف ً نجرن ل ره رانا كا  ف  رِّ ا لً ٍنجى اا صمىنػو يػاؿل إف صػاف ا ل ػرِّ ا ل يران كا 
يرا  الذم ف صاف  ٌران  يرن  مى جيز  ىمؿ  ى ٍف صػػػػاف  ا. جزلى  رِّ  اا كا  ا صػػػػافى يىتىػػػػؿى ةػػػػو  نجػػػػرن  الػػػػذمكا 
جػكاب الجػزاء  لػوكالرلاي أصثري كأ صف لو اآلً ػر؛ تنَّػؾ إذا أد فػتى اليػاء  ا.ييٍقتؿي ةو  نجرن  الذم

صىفى أف تقا ة دىا اتصماءي اصتمنيتى ما ة دى   .ا ك ى
  

                                                 

 .َِٓ/ ُ(تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 .ِٖٓ/  ُ( الصتاب ِ)
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 . القول ف  عمل ًلت.38
 ياؿ اةف مالؾ ل

ـــيس  ـــت كم  " ًل" فـــ  الن كـــرات أعمم
 

ــــــــــــــ    ــــــــــــــد تم ذا  "إن" و "ًلت" وق
 العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

 

 

ل   أمػػا الت لمثةػػت صػػيةكيو كالجميػػكر  مفيػػاا كنقػػؿ من ػػو  ػػف ات يػػشا  (ُ)يػػاؿ المػػرادم
 كىو مرصةة  ند صيةكيو مف ال النالية كالتاء .

 والتوضيح : التحميل
إف [ ىو الم ةيات ةالي ؿ  –الت  –ال  –الم يكر  ند جميكر الن اة أف ات رؼ ] ما 

يا صي ت مؿ ة رط صػكف م مكلييػا ليسا لت مؿ  مفوا لترلا االصـ كتنلب ال ةرا كالت لو  مف
نصػػرتيف كىػػذا راجػػا تنيػػا ىػػو ال أنثػػت ةتػػاءا لػػإذا صػػاف اتلػػؿ ي ػػترط لػػو م مكلػػو التنصيػػر لصػػذلؾ 
ةاؽو لو اليرع الذم ىك الا تنو ياؿ لو التصييؿ ) تصتصا ةالتاء لت تص ةال يف ( كالصصا ضرب 

 ؿ ليس أف تتقيد ة رطيف ىما لالرجؿ مؤ ر الرجؿ ةظير القدـ.      كال ةد مف  مؿ الت  م
  ذؼ أ د م مكليياا كاتصثر  ذؼ اصميا. .ُ
 أف يصكف اصميا أك  ةرىا مف الظركؼ كغالةنا ظرؼ زماف ةم نو ال يف. .ِ

ىػػػذا كا ماليػػػا  مػػػؿ لػػػيس أثةتػػػو الجميػػػكر كصػػػيةكيوا كمن ػػػو ات يػػػش كيػػػاؿ الت ال ت مػػػؿ 
المػػرادم أف اليػػراء ز ػػـ أنيػػا ت يػػض اكذىػػب اليارصػػو أنيػػا ميمفػػةا ال اصػػـ ليػػا كال  ةػػرا كيػػد ذصػػر 

 .(ِ)أصماء الزماف
ٍجػػػرل لىػػػٍيسى لػػػو ة ػػػض المكاضػػػا ىػػػذا ةػػػابل   (ّ)يػػػاؿ صػػػيةكيو كأمػػػا أىػػػؿي ...  مػػػا أيٍجػػػرىل مى

ال جاز لي ةىيكنيا ةفىٍيسى إذ صاف م ناىا صم ناىاا صما  ٌةيكا ةيػا التى لػو ة ػض المكاضػاا كذلػؾ 
كلـ تىمصٍَّف  ...ما الً يف  اٌلةنا ال تصكف التى ٌإال ما ال يفا تيٍضًمري لييا مرلك ا كتىٍنًلبي ال يف 

ػمران لييػاا تنيػا لػيس صفػيس لػو كال ... الم اطىةػة كاإًل ةػار  ػف غا ػبو  تمصُّنىيا كلـ تصت مؿ إال مضى
ػبي ةيػا نَّما ىو مػا ال ػيف صمػا أف لىػديٍف إٌنمػا ييٍنلى ػٍدكىةنا كصمػا  تىمصَّفي لو الصيـ صتمصُّف ليسا كا  مػا غي

  .ا إذا يفت تاً تىٍل ىفىفَّ أٌف التاء ال تىجرُّ لو القصـ كال لو غيره إاٌل لو ا
كَررمْ أَىْهَهْنَررة مِررهْ   }كيةقػػو  ةرىػػا يكلػػو ت ػػالول ك ػػكاىد  مفيػػا  فػػو أف ي ػػذؼ اصػػميا 

 .(ْ){ قَحْهِيِمْ مِهْ قَسْنٍ مَنَةدًَْب ًَلَةتَ حِنيَ مَنَةصٍ

                                                 

 .ُُٓ/ ُ(تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 .َْٗ-ْٖٓكالجنو الدانو  َِّالمجفد الن كم  (انظر ا رح التصييؿِ)
 .  ٗٓ/  ُ( الصتاب ّ)
 . ّ/  ّٖ( صكرة ص ْ)
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 كيكؿ ال ا رل
نــــــدم   ــــــاع ة  م  ت  س  ــــــاة  وًل  م  اْلب غ   ن ــــــد 

 

ـــــيم  و   خ  يـــــو و  ْبتغ  ــــ   م  الب ْغـــــ   م رتـ 
(ُ) 

 

كالت  ػيف منػاص   ةيػتر التػاءا كضػمياا يػرئ   ل   (ِ)كذصر المرادم لو الجنو الدانو لا دة كىػو
كاليتر ىك الم ػيكر. كالكيػؼ  فييػا ةالتػاء  نػد صػيةكيوا كاليػراءا كاةػف صيصػافا كالزجػاج.  كصصرىا.

كةػػػو كيػػػؼ أصثػػػر القػػػراء. كةاليػػػاء  نػػػد الصصػػػا وا كالمةػػػرد. كةػػػو يػػػرأ الصصػػػا و. كيػػػرئ  ػػػيف منػػػاص 
  .كأما الجر لكجيو ما  صاه اليراءةالنلب كالرلا كالجرا لالنلب كالرلا تقدـ تكجيييما. 

                                                 

( الةيت مف الصامؿ ا كىك لم مد ةف  يصو ةف طف ػة ةػف  ةيػد ا التميمػوا كيقػاؿ لفميفيػؿ ةػف مالػؾ الصنػانو ُ)
 . َْٔ/  ُكىما اليكاما  ُٕٓ/  ْا  زانة اتدب ُْٔ/  ِلو المقالد الن كية 

 . ْٖٖ( الجنو الدانو ِ)
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 القول بحمل عسخ عمخ لعل ف  عمميا إذا اقترنت بضمير نصب.. 39
 ياؿ اةف مالؾ ل 

ـــــو   ـــــع   نْ د  ر  ل   ار  م  ْضـــــم    ْ ف ـــــو ارْ خ أ  س 
 

ــــــب    ــــــم  بْ ق  م  ا اســــــذ  ا إ  ي  ــــــي  ــــــذ   دْ ا ق   ار  ك 
 

 

ا ليػا  (ُ)ياؿ المػرادم  ل   مػذىب صػيةكيو أف اليػاء كأ كاتيػا لػو مكضػا نلػب ة صػو اصػمن
كأف كالي ػػؿ لػػو مكضػػا رلػػا  ةػػرنا ليػػاا كأف  صػػو  مفػػت  فػػو ل ػػؿ لػػو ال مػػؿ صمػػا  مفػػت ل ػػؿ 
 فييا لو د كؿ أف  ةرىا ... كةقو الترجير ةيف مذىةو صيةكيو كالمةػردا كمػذىب صػيةكيو أرجػر؛ 

 مف ال مؿا كىك أمر ليظو.تف ليو إ راج  صو  ما اصتقر ليا 
 والتوضيح : التحميل

كدليؿ ذلػؾ اتلػالو  ا كلصف الراجر أنيا ل ؿ جامد ا ا تفؼ لو صكف  صو  رؼه أـ ل ؿ
اتكؿل أف يصكف  ةرىػا ل ػين مضػار ان  كا فـ أف  صو ليا أ كاؿ ل (ِ)ةضما ر الرلا ياؿ المرادم 

الثػػػػػػػػػػػػػانول أف   ةرىاا كىو  امفة  مؿ صاف.مجردان مف أف. كىك يفيؿا كال إ صاؿ لو أف الي ؿ 
 ةرىػػا  نػػدما  ا لػػو إ ػػراب(ّ)كا تفػػؼ  .يصكف  ةرىا ل ين مضار ان مقركنان ةمف كىذا ىك الصثير

 .يصكف مضار نا مقركننا ةمف 
ىذا كيد ا تلت  صو مف ةيف صا ر أل اؿ ىذا الةاب ةمنيا إذا تقدـ  فييػا اصػـ جػاز أف 

االصػـ الصػػاةؽا كىػذه ل ػػة تمػػيـا كجػاز تجردىػػا  ػف الضػػمير كىػػذه يضػمر لييػػا ضػمير ي ػػكد  فػػو 
 ل ة ال جاز.

يقكؿ اةف مالؾ ل   ك ؽ الضمير المتلؿ ة صو أف يصكف ضمير رلا  . كلقد جػاء  فػو 
ىَررر ْ عَسَررريْتُمْ إِنْ كُتِرررثَ }ل  (ْ)ىػػػذه الن ػػػك لػػػو القػػػرآف الصػػػريـ لػػػو غيػػػر مكضػػػاا منيػػػا يكلػػػو ت ػػػالو

 .{ة تُقَةتِهٌُب عَهَيْهُمُ بلقِتَةلُ أَلَّ

 .{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَىَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي األَرْضِ وَتُقَطِّعُىا أَرْحَامَكُمْ} ل  (ٓ)كيكلو جؿ ك ي

                                                 

 .ّّّ(  رح التصييؿا المجفد الن كما ُ)
 .ّْٔ( الجنو الدانو ِ)
 ( ال يؼ لو إ راب  ةر  صو  ندما يصكف مضار نا مقركننا ةمف  فو ثيثة مذاىب كىو لّ)

 ل أف  صو  امفة  مؿ صاف أيضانا كأف كالي ؿ لو مكضا  ةرىا...ااول
فة  مػؿ صػاف. ةػؿ المرلػكع ةيػا لا ػؿا كأف كالي ػؿ لػو مكضػا نلػب  فػو ل أف  صوا لو ذلؾا ليصت  امالثان 

 المي كليةا كالي ؿ مضمف م نول يارب ...
 ل أفا  أف كالي ؿ ةدؿ ا تماؿ مف لا ؿ  صو...الثالث

 .ِْٔ/ ِ( صكرة الةقرة ْ)
 .ِِ/  ْٕ( صكرة م مد ٓ)
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أمػػا إذا اتلػػؿ ةيػػا ضػػمير نلػػبا مثػػؿ مػػف يقػػكؿ ل  صػػاؾ أف تقػػكـا ك صػػانو أف أ ػػرجا 
 ك صاه أف يرصب.

 ل (ُ)أ تلره لو نقاط لإنو يد ن ب  يؼ كاضر لو صتب الن ك
ا لياا كأف ك الي ؿ لػو  اتكؿ المذىب ل أف  صو تنلب المضمر كال ترل وا كيصكف اصمن

مكضا رلا  ةر لياا  فو أف ت مؿ  مؿ ل ؿ؛ ل مفيا م نو الرجػاء كاإل ػياؽا كىػذا ىػك مػذىب 
 صيةكيو.

و ل أف اليػػاء كأ كاتيػػا_ ضػػما ر النلػػب_ لػػو مكضػػا نلػػب  ةػػرنا ل صػػ المػػذىب الثػػانو
ا ليػاا ةم نػو أف تةقػو  صػو  فػو  مفيػا صي ػؿا كىػذا رأم  مقدـا كأف كالي ؿ لو مكضا رلا اصمن

 المةرد كاليارصو.
ل أف  صػػػو ةاييػػػة  فػػػو رل يػػػا االصػػػـ كنلػػػةيا ال ةػػػرا كضػػػمير النلػػػب  المػػػذىب الثالػػػث

كضػػػا مكضػػػا الرلػػػا الصػػػـ  صػػػوا كأف كالي ػػػؿ لػػػو مكضػػػا نلػػػبا كىػػػذا مػػػذىب ات يػػػش كأيػػػده 
 الناظـ.

يػػا أىةىتىػػا ل كأمػػا يػػكليـل  صػػاؾ لالصػػاؼ منلػػكةة. يػػاؿ الراجػػزا كىػػك رؤةػػةل    (ِ)صػػيةكيو يػػاؿ
فَّؾى أك  ىصاصىا  . ى

نػػػو. يػػػاؿ  مػػػراف ةػػػف  أنػػػؾ إذا  نيػػػت نيصػػػؾ صانػػػت  يمتيػػػؾ كالػػػدليؿ  فػػػو أنيػػػا منلػػػكةة
  طافل

 كلػػػػػػػػػػػو نيػػػػػػػػػػػسه أيػػػػػػػػػػػكؿي ليػػػػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػػػػا
 

 (ّ)تينػػػػػػػػػػػػػاز نو لى فّْػػػػػػػػػػػػػػو أك  صػػػػػػػػػػػػػػاًنو 
 

  .ضامجركرة لقاؿ  صالا كلصنيـ ج فكىا ةمنزلة ل ؿ لو ىذا المك لفك صانت الصاؼ 

                                                 

 .ّّّ التصييؿ ك المجفد الن كم رح ك  ْٕٔ( الجنو الدانو ُ)
 .ّٕٓ-ّْٕ/  ِتاب ( الصِ)
 ُُٖا َُ/ ّك رح الميلؿ  ُِ( الةيت ل مراف ةف  طاف  كال اىد ليو يكلو  صانو كىك لو   ر ال كارج ّ)

كةي نصةة لػو ال لػا ص  ّْٓ؛ َّْ/  ِك زانة االدب  ُِّ/ ُك رح التلرير  ِِٗ/ ِكالمقالد الن كية 
 . ِٕ/ ّكالمقتضب  ِٓ/ ّ
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 أن تأت  إنَّ بمعنخ نعم.. 10
 

ل   كأنصػػػر أةػػػك  ةيػػػدة كركد إفَّ ةم نػػػو ن ػػػـا كاتكؿ ىػػػك مػػػذىب صػػػيةكيو  (ُ)يػػػاؿ المػػػرادم 
 كالجميكر كىك ل ير 

 التحميل والتوضيح :
نمػا اصػت مفت  فػو ىػذا الك يد تمتو أف ةم نو ن ـ لػي تقتضػو اصػمنا كال  ةػرناا  كجػوا تف ا 

ثةاتا لفتضار ي)ن ـ( إيجاب كا تراؼا ك  .(ِ) فو ن ـ ما لو الم نو  مفت إفَّ )إف( ت قيؽ كا 
 ىو ألؿي  ًإفٌ ل    (ّ)كنجد اةف اللا غ يد تصفـ لو ىذه المصملة لو ةاب إف كأ كاتيا كياؿ

(  صـا كيد تصكف ةم نو )نى تكصيد الصما تقٌدـ  -الةاب؛ كم ناىا  ـٍ  صقكلول ى
ـــــــــ ـــــــــب و ر  ب ك  ـــــــــ  الصَّ ل  ف  ـــــــــو اذ   الع 

 

 ح  ي م ْمن ن ــــــــــــــــــــــ  و أ ل وم ي نَّــــــــــــــــــــــوْ  
 

ـــــــــــس   ـــــــــــْيب  ق ـــــــــــْد ع   ً ي ق مـــــــــــن    و 
 

ـــــــوْ   : إ نَّ ـــــــت  ـــــــْرت  ف ق ْم ـــــــْد ك ب  ق   (ْ)ك  و 
 أمل ن ـ. 

أف تصػػػكف  ػػػرؼ جػػػكابا ةم نػػػو ن ػػػـ. ذصػػػر ذلػػػؾ صػػػيةكيوا كات يػػػش. ل   (ٓ)يػػػاؿ المػػػرادم
أةػػػك  ةيػػػدة أف تصػػػكف إف ك مػػػؿ المةػػػردا  فػػػو ذلػػػؾا يػػػراءة مػػػف يػػػرأ   إف ىػػػذاف لصػػػا راف  . كأنصػػػر 

   ةم نو ن ـ
 الذم ياؿ  فو ات راةو  ما_رىًضو ا  ىني_اةف الزةير  ال كاىد القكية  فو ذلؾ ردٌ كمف 

فىٍتًنو نىايىةن  الفَّوي  لى ىفى ل    (ٔ)لىوي  مى ا  ى ةىٍيرً  اٍةفي  لىقىاؿى  ًإلىٍيؾى   . كىرىاًصةىيىا نى ىـٍ  ييًريدي  كىرىاًصةىيىاا ًإفٍ ل الزُّ
  

                                                 

 .ّْٓ (  رح التصييؿا المجفد الن كماُ)
 ا  ِْا الفما لو ال رةية  ُْٓ(  انظر ا  فؿ الن ك ِ)
 .ِْٓ/  ِ(  الفم ة لو  رح المف ة ّ)
 ْٖٓ/ ْك زانػػة اتدب  ِِّ/  ُكأمػػالو اةػػف ال ػػجرم  ٔٔ(  الةيتػػاف ل ةيػػد ا ةػػف يػػيس الٌريٌيػػات لػػو ديكانػػو ْ)

 . َُّ/ ّك رح الميلؿ  ُّٔكةي نصةة لو الميلؿ 
 .ّٖٗو  ركؼ الم انو (  الجنو الدانو لٓ)
الىةي  أىتىو(  ٔ) ػةى  ةنػو أىصد - اٍتىصدم اٍلصىاًىًفو  ىًريؾو  ٍةفي  لىضى ٍيمى زى ٍةػدى  -  ي ةىٍيػًرا ٍةػفى  الفَّػوً   ى  نىيىقىتًػو نىًيػدىتٍ  يىػدٍ ل لىػوي  لىقىػاؿى  الزُّ

نىقىةىػػتٍ  ا أىٍ ًضػػٍر ل لىػػوي  لىقىػػاؿى  لىػػاٍ ًمٍفًنوا رىاً فىتًػػو كى ػػرىىىاا رىاً فىتىػػؾى ا ًةيىػػا أىٍدةًػػٍر  ًةيىػػا أىٍيةًػػؿٍ ل لىػػوي  لىقىػػاؿى  لىمىٍ ضى  اري يػػال لىقىػػاؿى  لىيى ىػػؿى
ا كا يليا ةصةتو  دٍ  ةفيبو دٍ  ًةيىا كىاٍنجي يُّيىا يىٍةري ًصٍر   ي فىٍييىا كى الىةى  اٍةفي  لىقىاؿى  تلرا الةرديف  ى لىػـٍ  ميٍصتىٍ ًمي أىتىٍيتيؾى  ًإنَّمىال لىضى  كى
فىٍتنًػػو نىايىػػةن  الفَّػػوي  لى ىػػفى  ميٍصتىٍكًلػػيناا آتًػػؾى  مى ا  ى ةىٍيػػرً  اٍةػػفي  لىقىػػاؿى  ًإلىٍيػػؾى  اللػػالر الجفػػيس .كىرىاًصةىيىػػا نى ىػػـٍ  ييًريػػدي  كىرىاًصةىيىػػاا ًإفٍ ل الزُّ

 .ّٕٗ ال الو النالر كاتنيس الصالو
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 . القول بإعمال الثان  ااقرب لممعمول ف  باب تنازع العاممين.ُِ
 ياؿ اةف مالؾ ل 

ــــان  أ   ــــوْ والث ــــخ ع  ل  ــــأ   د  ْن ــــر ه ل  ْى  الب ْص
 

ـــــكْ ار ع  ت ـــــاخْ و    ـــــا غ  س  ـــــر هذ   مْ ى  ر  ْي  ا أ ْس
 

 

يػػاؿ الصكليػػػكفل لقػػاؿ الةلػػػريكفل إ مػػاؿ الثػػػانو أرجػػر لقرةػػػوا ك ل   (ُ)يػػاؿ المػػرادم م فقنػػػا 
كالل ير مذىب الةلرييف؛ تف إ مػاؿ الثػانو ىػك اتصثػر كا  مػاؿ ...  لصةقوإ ماؿ اتكؿ أرجر 

  .اتكؿ يفيؿا نقؿ ذلؾ صيةكيو  ف ال رب
 والتوضيح : التحميل
ػػؾا كضػػرةكنو ضػػرةتي ل لقفػػتى  اآلً ػػرً   فػػو الصػػيـى  تىٍ ًمػػؿ كلػػكل    (ِ)صػػيةكيويػػاؿ  ٌنمػػا يكمى  كا 

ذا. يكميؾ كضرةىنو ضرةتي ل صيمييـ  ضػرةىنو تقكؿ ال تٌنؾ؛  لألٌكؿى  صةيؿه  يصفى  لـ ضرةىنًوا يفت كا 
نَّمػا ا ةزيػدو  ةػو كمرَّ  مررتي  لقفتى  اتٌكؿى  أ مفتى  كلك ا جمي ان  الميٍضمىر تىجٍ ؿي  كأنت  أىنَّيػـ ىػذا ييػةر كا 
  م ننو يىٍنقيٍض  لـ إذا أكلو اتيربى  ج فكا يد

مف الم فكـ أنو متيؽ  فو أنو ال يلر أف ي مؿ  ػاميف لػو م مػكؿ كا ػدا ك فػو ىػذا لقػد رجػر 
أىػػػؿ الةلػػػرة لػػػو ةػػػاب تنػػػازع ال ػػػامفيف إ مػػػاؿ الثنػػػا وا كا تػػػار غيػػػرىـ إ مػػػاؿ اتكؿا كلقػػػد ذصػػػر 

ا أف إ م  ل(ّ)اؿ الثانو أرجر لكجكهالمرادم ملر ن

 . أف الثانو مف ال امفيف أيرب إلو الم مكؿ مصاف أكلو ةو مما ةى يد  نو.ُ
 . أنو يفـز مف إ ماؿ اتكؿ اليلؿ ةيف ال امؿ كالم مكؿ ةجمفة أجنةية.ِ
 . أف لو إ مالو ضرةنا مف الت ادؿ؛ تف إ ماؿ الثانو يقاةؿ تقديـ اتكؿ.ّ

 دا منا ل ة ما ذىب إليو المرادم مف ترجير إ ماؿ الثانو.كيزيد االةا ث  فو ذلؾ 
. أف اتلاؿ ال امؿ ةما  مؿ ليو ىك اتلؿا كىك أ لر ما ةفكغ أيلو ال اجة مف ْ

الصػػيـا كىػػػك مػػػف اليلػػػا ة ةمصػػاف إذ أف اليلػػػا ة ىػػػو اإليجػػػاز لتقػػكؿل ضػػػرةتي كضػػػرةنو زيػػػدا 
 لإنو مؤدو إلو الطكؿ. كأ طيتي كأ طانو زيده درىمناا ة يؼ إذا أ مفت االكؿ

يَسْرتَيْتٌُوَ َ  }. أنو جاء لو الصماع لإنو صثير لو النظـ كالنثر كالقرآف الصػريـ كمثالػو يكلػو ت ػالول ٓ

ىَررةمُ ُ }لفػك أ مػؿ اتكؿ لقػػاؿ ا ييتػيصـ لييػا ا كيكلػػو ت ػالول   (ْ){قُر ِ بلهَّرروُ يُيْتِريهُمْ مِررا بلْهَهَةلَرر ِ  

 إلو صتاةيو. هك أ مؿ اتكؿ لقاؿ ىاـؤ ايرؤك ا كل(ُ){بقْسَءًُب كِتَةجِيَو

                                                 

 . َّٔ/  ِا تكضير المقالد كالمصالؾ  ُْٕ(  رح التصييؿا المجفد الن كما ُ)
 . ٕٕ/  ُالصتاب ( ِ)
 .ُْٓالتصييؿ المجفد الن كم ( انظر ّ)
 .ُٕٔ/  ْ( صكرة النصاء ْ)
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 كلو ال  ر صثيره مف ذلؾ أن د صيةكيو لفيرزدؽل 
ــــــبَّن   ولكـــــنَّ ن صـــــل ا لــــــو ســـــببت  وس 

 

 (ِ)بنـــو عبـــد  ًـــمس  مـــن منـــاف  وىاًـــم   
 

  

                                                                                                                                            

 . ُٗ/  ٗٔ( صكرة ال اية ُ)
 ُكالصتػاب   ََّ/ ِالةيػت لفيػرزدؽ لػو ديكانػو ك    ػمس  ةد ةنو كصةنو صةةت  يكلو لو الةيتال اىد لو  ( ِ)
/ ُاإلنلػاؼ ك  ٖٔك اإليضػاح  ُِٕا الجمػؿ  ْٕ/ْك المقتضػب ُُٗ/ ُك  رح أةياتو الةف الصػيرالو  ٕٕ/ 
 . ٖٕ/ُك  رح الميلؿ  ٖٓ
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 . القول بلواز إعمال الميمل بضمير اًلسم المتنازع فيو.11
 ياؿ اةف مالؾ ل

ــــوأ   ــــ يمــــل  الم   ل  عم  ــــف   مــــا ير  م    ض 
 

ـــــــــاز  ن  ت    ـــــــــ مْ ز  والت ـــــــــ اه  ع  ـــــــــز  ا الت  م   ام 
 

ـــــــــــي  ك   ـــــــــــي  و   ان  ن  حس  ـــــــــــ ء ابن  س   ااك 
 

ـــــــغ ــــــــب   دْ وق ــــــــ   ااك  بــــــــد  ا ع  ي  د  خ واعتـ 
 

 

يةػؿ الػذصر لػو ىػذا  الل ير ما ذىب إليو صيةكيو مف جػكاز اإلضػمارل  ك  (ُ)ياؿ المرادم
 ؾ .يكمى  ضرةكنو كضرةتي  صو صيةكيو  ىذا الةاب؛ لصما و

ل   مذىب صيةكيو كالةلػرييف أف اتكؿ إذا أيل ػو مػف االصػـ المتنػازع ليػو  (ِ)كياؿ المرادم
ليػو ليػو كصػاف رال نػاا لػ ت المصػملة كاصػتصف الضػػمير لػو اإللػرادا كةػرز لػو التثنيػة كالجمػا كىػػك 

 اضمار يةؿ الذصر .
 التحميل والتوضيح :

و ةيػػاف  صػػـ لمػػا ةػػيف أف ال مػػؿ لػػو المتنػػازع ليػػو ال يصػػكف إال لكا ػػد مػػف ال ػػامفيفا أ ػػذ لػػ
 الميمؿ إذا أ مؿ اآل ر.

الميمػػؿ / ىػػك الػػذم لػػـ ي مػػؿ لػػو االصػػـ اآل ػػر المتنػػازع ليػػو ةػػؿ ي مػػؿ لػػو ضػػمير االصػػـ 
 الذم تناز و ال اميف.

ا ة يػث أىمػؿ اتكؿ ك مػؿ لػو  (لي صػناف كيصػوء اةناصػا  )أتو اةف مالؾ ةمثاليف اتكؿ 
كالم مػػؿ ليػػو اتكؿ كةقػػو الثػػانو ميمػػين ل مػػؿ لػػو  (كيػػد ة ػػو كا تػػديا  ةػػداصا)ضػػميرها  كالثػػانو 

 ضميره.
كمنػا الصكليػكف المثػاؿ اتكؿ تف مػذىةيـ منػا اإلضػمار يةػؿ الػذصر لػو ىػذا الةػاب كذلػؾ 

ا لـ يجز إ ماؿ الثانو.  تف مذىةيـ أف اتكؿ إذا طفب مرلك ن
إ مػػاؿ الثػػانو كيػػد أجػػاز الصصػػا و إ مػػاؿ الثػػانو ة ػػرط  ػػذؼ لا ػػؿ اتكؿا كأجػػاز اليػػراء 

 ة رط تم ر لا ؿ اتكؿ.
كضػػرةنو كضػػرةت الزيػػديفا كتقػػكؿ  ولتقػػكؿ  فػػو مػػذىب الصصػػا و ي صػػف كيصػػوء اةنػػاؾ 

 فو مذىب اليراء ي صف كيصوء اةنػاؾ ىمػاا كضػرةنو كضػرةت الزيػديف ىمػاا كىػذا يةػير ة صػب 
ا أىٍف تى  لإف يفتل ضرةىنو كضرةتي يكمىؾل   (ّ)ما ياؿ صيةكيو ج ػؿ الفيػظ صالكا ػد لجػا ز كىػك يةػيره

 صالكا د صما تقكؿل ىك أى صفي الًيتياًف كأجمفيو كأىصرـي ةىًنيو كأىنةىفيو.

                                                 

 .ّٖٔ/ ِ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 .ْْٓ(  رح التصييؿ المجفد الن كم ِ)
 .َٖ – ٕٗ/ُ( الصتاب ّ)
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كال ةد مف ىذاا تٌنو ال يى فك الي ؿي مف مضمىرو أك مظيىرو مرلكعو مف اتصػماءا صمٌنػؾ يفػت 
  . هإذا مٌثفتىول ضرةىنو مىف ثىَـّ كضرةتي يكمىؾ. كترؾي ذلؾ أجكد كأ صفا لفتةياف الذم يجوء ة د

ك فو ىذا لقػد  ػالؼ المػرادم مػذىب الصػكلييف كأ ػذ ةمػا يػاؿ  ػي  الن ػاة صػيةكيوا كدليػؿ 
 ذلؾ مف يكؿ ال رب مف ال  رل

ــــْون و ل  ــــم ل  ــــسَّء و أ لــــف   ول ــــ  اا خ   إ نَّن
 

ميــــل   ل غ ْيــــر    ــــنْ  ل  م يم ــــ  م  ـــــل   خ  م ْيم 
(ُ) 

 

  

                                                 

يىػػػػٍكنواال ػػػػاىد ليػػػػو يكلػػػػو   (ُ) ا / ٓا ٕٕ/ ّالةيػػػػت ةػػػػي نصػػػػةة لػػػػو ات ػػػػةاه كالنظػػػػا ر   ا ك اتىً ػػػػيَّءى  أىجػػػػؼي  كلػػػػـ جى
ا  ُّٖ/ ٓا ُِٗ/ ُكالػػدرر ا  ّٗٓكتػػذصرة الن ػػاة ا ُٓٓكت فػػيص ال ػػكاىد ا ََِ/ ِكأكضػػر المصػػالؾ ِِٖ

/ ِا ٔٔ/ ُكىمػػػا اليكامػػػا ا ُْ/ ّكالمقالػػػد الن كيػػػة ا  ْٖٗ/ ِكم نػػػو الفةيػػػب ا  ْٕٖ/ ِك ػػػرح التلػػػرير 
َُٗ. 
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 . كون عدا للظا  مًتركا  و يأت  حرفا  وفعس  .11
 مالؾ ل ياؿ اةف 

ْر بـ س ـاب ق ــــــــْ  ي ك ـــــــــون  إ ْن ت ــــــــر د  و ْاْلــــــــر 
 

ــــــر ار  ق ــــــْد يــــــ ر دْ   ـ ـــــْب و اْنل  ـــــا " اْنص  ـــــد   " م  ب ْع  و 
 

ـــــــــــان   ـْرفـ ـــــــــــا ح  ـــــــــــرَّا ف ـي ـم  ـ يـــــــــــْث  ل  ح   و 
 

ن    بـــــــــــــا ف ــعـْـــــــــــــس  ــــــــــــا إ ْن ن ـص   ك ــ مـــــــــــــا ى ــم 
 

 

ل  كأمػػا   ػػدا ك ػػي  لقػػد ثةػػت ةالنقػػؿ اللػػ ير  ػػف ال ػػرب أنيمػػا ينلػػةاف  (ُ)يػػاؿ المػػرادم
المصتثنو كيجرانو... لإف يفت ل ىؿ اترجر نلب المصتثنو ةيما أـ جػره ؟ يفػت ل ال إ ػصاؿ لػو 

 ) دا( أرجر تف ل فيتيا أ ير ا كلذلؾ التـز صيةكيو ل فيتيا كلـ ي يظ  رليتيا  .ةػػ أف النلب 
 :التحميل والتوضيح 

ـى القػكـي  ػدا زيػدنا أك  ػدا  لما أصد المػرادم أف  ػدا ك ػي تنلػب كتجػر ا كمثػاؿ ذلػؾ ل  يػا
ك كأف  ي ك دا إذا صػاف مػا ة ػدىما مجػركرنا لػذلؾ تنيمػا  رلػا جػرو ا  زيدو ك ي  مرنا أك  ي  مرو

نمػػا ي مػػؿ الجػػر ال ػػرؼ أك االصػػـ كىمػػا لػػي س كالي ػػؿ ال ي مػػؿ الجػػر ا كال يقػػا ة ػػده مجػػركره  ا كا 
ةاصميف ةؿ  رليف ا كأما إذا نلةا مػا ة ػدىما ليمػا ل ػيف ا كالػذم تثةػت ةػو ل فيػة الفيظػيف كيػكع 
ما الملدرية يةفيما صما ياؿ اةف  ركؼ كلذلؾ أنصر الجميكر كالمرادم الجر ما مػا ا ك فػو ىػذا 

 لي ةد إذا نلةا أف يصكنا غير  رليف . 
ل  كأمػا (ِ)لـ ي يظ ال رليف لنجد صػيةكيو يقػكؿأما يكؿ المرادم أف صيةكيو التـز ل فيتيما ك 

 ا ػػا لفػػيس ةاصػػـ ا كلصنػػو  ػػرؼه يجػػر مػػا ة ػػده صمػػا تجػػر  تػػو مػػا ة ػػدىا كليػػو م نػػو االصػػتثناء ا 
كة ػػض ال ػػرب يقػػكؿ ل   مػػا أتػػانو  ػػي  ةػػًد ا  ليج ػػؿ  ػػي ةمنزلػػة   ا ػػا ا لػػإذا يفػػت مػػا  ػػي 

 لفيس ليو إال النلب ..   
أف )  ي ك  دا ( ليظ م ترؾ ا يصكف  رلنػا مػف  ػركؼ الجػرا  (ّ)كنجد المرادم يد ذصر

 كل ين مت دينػا ا كىو لو ال اليف ا مف أدكات االصتثناء .
 

 
 
 
 

                                                 

 .ٖٓٔ/ ِ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 .َّٓ -ّْٗ/ ِ( الصتاب ِ)
 .ُْٔا  ّْٕ -ّْٔ( الجنو الدانو ّ)
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ى
ىالفصلىالثاني:

ى
ارتراضاااااتىالمااااراديىلدااااوبووهىى
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 تمييد : 
ا ن ػػػػػكييف يػػػػػديمن كال  ػػػػػؾ لػػػػػو أف اال تراضػػػػػات الن كيػػػػػة يػػػػػد لقيػػػػػت اىتمامػػػػػا صةيػػػػػران مػػػػػف ال

ا (ُ)ا تػػػػػػرض أصػػػػػػتاذه ال فيػػػػػػؿ لػػػػػػو ة ػػػػػػض المصػػػػػػا ؿ ا ا لصػػػػػػيةكيو كىػػػػػػك إمػػػػػػاـ الن ػػػػػػكييف ك ػػػػػػديثن 
كا ترضػػػػو الصصػػػػػا و لػػػػو المصػػػػػملة الزنةكريػػػػة ا كالمةػػػػػرد لػػػػػو مصػػػػا ؿ  ديػػػػػدة  تػػػػو ألػػػػػؼ اةػػػػػف كالد 

 .(ِ)صتاةو  ) االنتلار ( ردا  فو المةرد كانتلاران لصيةكيو 
 

تيـ لػػػػػو لػػػػػو  ػػػػػرح صمػػػػػا  ا تػػػػػرض ن كيػػػػػكف آ ػػػػػركف صػػػػػيةكيو  تػػػػػو ألػػػػػة ت ا تراضػػػػػا
اةػػػػػػف  يينػػػػػػة الصصػػػػػػا وَّ  ػػػػػػيف صػػػػػػمؿ . كا تػػػػػػرض (ّ)الصتػػػػػػاب لفصػػػػػػيرالو مكضػػػػػػكع رصػػػػػػالة جام يػػػػػػة 

 . (ْ) ف  )أكلؽ ( ينلرؼ أك الينلرؼ
 

ا كات يػػػػػشى لػػػػػو  (ٓ)ىػػػػػػ( اليػػػػػراءى لػػػػػو مصػػػػػملة  ػػػػػذؼ الـ اتمػػػػػرِْٕا تػػػػػرض المػػػػػازنو )ك 
( اليػػػػػراء لػػػػػو ىػػػػػػُّٔ. كا تػػػػػرض اةػػػػػف الصػػػػػراج )ت (ٔ)) أ ػػػػػكل ( لػػػػػو التلػػػػػ ير مصػػػػػملة لػػػػػرؼ 
ىػػػػػػ ( لػػػػػو ةنػػػػػاء ّّٕةػػػػػفى الن ػػػػػاس )ت ىػػػػػػ( اِّّا كا تػػػػػرض اةػػػػػف كالد )ت (ٕ)ة ػػػػػض المصػػػػػا ؿ 

 .(ٖ)( مف رميت ةناء )اٍل ىفىكت
 

ىػػػػػػ( الزجػػػػػاجوَّ لػػػػػو أمػػػػػكر  ديػػػػػدة لػػػػػملؼ صتاةػػػػػو ُِٓكا تػػػػػرض اةػػػػػف الصػػػػػيد الةطفيكصػػػػػو )
ىػػػػػػ ( أةػػػػػا ِٖٓ. كا تػػػػػرض اةػػػػػف الطػػػػػراكة )ت (ٗ)ال فػػػػػؿ لػػػػػو إلػػػػػيح ال فػػػػػؿ مػػػػػف صتػػػػػاب الجمػػػػػؿ 

 فػػػػػػػو اليارصػػػػػػػو لػػػػػػػو اإليضػػػػػػػاح لػػػػػػػملؼ صتاةػػػػػػػو اإلللػػػػػػػاح لػػػػػػػة ض مػػػػػػػا جػػػػػػػاء مػػػػػػػف ال طػػػػػػػم لػػػػػػػو 
 .(َُ)اإليضاح 

                                                 

 . ّْٕ/ُانظر ل الصتاب  ( ُ)
 . ِْْا  ْْا كا  ارة الت ييف  ُْٔا ِٔانظر ل الةف ة  ( ِ)
  نكاف ىذه الرصالة ) ا تراضات الن كييف لصيةكيو لو  رح الصتاب لفصيرالو جم ا كدراصة كتقكيما (= ( ّ)

الف ػػة ال رةيػػة ةجام ػػة اإلمػػاـ  = يػػدميا الػػدصتكر صػػيؼ ةػػف  ةػػد الػػر مف ال رييػػو لنيػػؿ درجػػة الماجصػػتير إلػػو ػ صفيػػة         
 ىػ.ُُْٓةالرياض ػ   اـ 

 . ُْٗانظر ل مجالس ال فماء  ( ْ)
 . َّّ/ّانظر ل ال لا ص  ( ٓ)
 . ُٕػَٕانظر ل مجالس ال فماء  ( ٔ)
 . ُٕٖ/ِانظر ل اتلكؿ لو الن ك  ( ٕ)
نةاه الركاة  ُِٗطةقات الن كييف كالف كييف  ( ٖ)  . ُّٓ/ُا كا 
 . ٕٓمقدمة ال فؿ لو إليح ال فؿ انظر ل  ( ٗ)

 . ِِٕ-ُِِكاةف الطراكة الن كم   ّٖٗ/ٓا كىدية ال ارليف  ُِّ/ُانظر ل ص ؼ الظنكف  ( َُ)
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ا (ُ)ىػػػػػػ( لػػػػػو  ػػػػػرح الجمػػػػػؿ ْٗٔىػػػػػػ ( اةػػػػػفى ةاة ػػػػػاذ )ٕٔٓكا تػػػػػرض اةػػػػػف ال  ػػػػػاب )ت 
ىػػػػػػػ( الن ػػػػػػكييف اآل ػػػػػػريف  تػػػػػػو ألػػػػػػة ت ىػػػػػػذه اال تراضػػػػػػات ُٖٓا كا تػػػػػػرض الصػػػػػػييفو )ت(ُ)

 .اؿ ةيا لا ةيا  يادة الماجصتيرن (ِ)صالة مكضكع  ر 
 

ىػػػػػػػػ (  امػػػػػػػة الن ػػػػػػػكييف لػػػػػػػملؼ صتاةػػػػػػػو ) الػػػػػػػرد  فػػػػػػػو َٓٔكا تػػػػػػػرض اةػػػػػػػف مضػػػػػػػاء )ت 
ىػػػػػػػػ ( كالصػػػػػػػييفوى ُٖٓىػػػػػػػػ ( اةػػػػػػػف مفصػػػػػػػكف )ت َُٔا كا تػػػػػػػرض اةػػػػػػػف  ػػػػػػػركؼ )ت (ّ)الن ػػػػػػػاة ( 

ىػػػػػػػ ( اةػػػػػػف َُٔالرنػػػػػػدم )ت . كا تػػػػػػرض  مػػػػػػر(ْ)ىػػػػػػػ ( َٓٔىػػػػػػػ ( كاةػػػػػػفى مضػػػػػػاء ) ت ُٖٓ)ت 
ىػػػػػػػ ( الن ػػػػػػكييف لػػػػػػو ّْٔ. كا تػػػػػػرض اةػػػػػػف ي ػػػػػػيش )ت (ٓ) ػػػػػػركؼ انتلػػػػػػاران ل ػػػػػػي و الصػػػػػػييفو 

. كا تػػػػػرض (ٔ)صتاةػػػػػو  ػػػػػرح الميلػػػػػؿ  تػػػػػو ألػػػػػة ت ا تراضػػػػػاتو ليػػػػػـ مكضػػػػػكع رصػػػػػالة  فميػػػػػة 
 .(ٕ)ىػ ( اةف  ليكر لو صتاةو المقرب َٖٔاةف الضا ا )ت 

 
إال ا ا تػػرض صثيػػريف مػػف الن ػػكييف لػػو صتةػػو المػػرادم  يػػثال ػػالـ اليػػذ ك فػػو درةيػػـ صػػار 
ككلػؽ ترتيػػب اتلييػػة ا  رض المصػملة م نكنػػة ا لػػمو لصػيةكيواتا تراضػػأننػو أتتةػػا لػو دراصػػتو ىػذه 

 ما الت فيؿ كالتكضير كأةدأ مصت ينا ةا ىذا اليلؿ .

                                                 

 . ُٗٓا كا  ارة الت ييف  ُُِانظر ل الةف ة  ( ُ)
 نػػكاف ىػػذه الرصػػالة ) ا تراضػػات الصػػييفو  فػػو الن ػػاة جم ػػا كدراصػػة ( أ ػػدىا  ةػػد ا ةػػف زيػػد آؿ داكد      ػ  ( ِ)

 ىػ .  ُُْٓىػ ػُُْْر مو ا ػ  صفية الف ة ال رةية ا ةجام ة اإلماـ ةالرياض اػ  اـ 
 . ِِّ/ُانظر ل ة ية الك اة  ( ّ)
 . ُٕٓانظر ل الةف ة  ( ْ)
 . ُِٔالصاةؽ  ( ٓ)
 نكاف ىذه الرصالة ) ا تراضات اةف ي يش الن كية كالتلرييية لو  رح الميلػؿ جم ػا كدراصػة كتقكيمػا ( يػدميا  ( ٔ)

الدصتكر ص كد ةف  ةد ال زيز ال نيف لنيؿ درجة الماجصتير إلو ػ صفية الف ػة ال رةيػة ا ةجام ػة اإلمػاـ ةالريػاض  ػ 
 ىػ.ُُْٔ اـ 

 . َُٔانظر ل الةف ة  ( ٕ)
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 اعتماده أن اإلعراب ف  اًلصطسح للظ ._ 3
 

أم أةػػاف أك أجػػاؿ أك  ٌصػػف ...  أ ػػرب ملػػدرلػػو الف ػػة  (ِ)ل   اإل ػػراب(ُ)يقػػكؿ المػػرادم
 كأما لو االلطيح لييو مذىةاف ل

ل أنو ليظو ا كىك ا تيار الملنؼ كنصةو لفم ققػيفا ك ػٌده لػو التصػييؿ ةقكلػو ل  أ دىما
 اإل راب ما جوء ةو لةياف مقتضو ال امؿ مف ال رصة أك  رؼ أك صصكف أك  ذؼ.

ات إنمػػا ىػػو دال ػػؿ  فيػػو كىػػك يػػكؿ صػػيةكيو ... كالمػػذىب ل أنػػو م نػػكما كال رصػػ كالثػػانو
 اتكؿ أيرب لفلكاب .

 
 التحميل والتوضيح :

 ا تفؼ الن اة لو صكف اإل راب مف  يث االلطيح ليظينا كم نكينا إلو يصميفل
رأل أنو ليظو ك ده اةف مالؾ لو التصييؿ  يث ياؿل  اإل راب مػا جػوء ةػو لةيػاف  ااول

. ككالؽ ىذا الػرأم صػؿ مػف اةػف  ػركؼ (ّ)مقتضو ال امؿ مف  رصة أك  رؼ أك صصكف أك  ذؼ 
كال ػػفكةيفا ك فػػػو ىػػػذا لػػػإذا يفػػتل  ضػػػربى زيػػػده غػػػيـى  مػػرك  لالضػػػـ لػػػو زيػػػد جػػوء ةػػػو ةياننػػػا لمػػػا 

رىبى مف اليا فية ا كاليتر جػوء ةػو لةيػاف مػا ايتضػاه ليػو )ضػرب( ايتضاه ليو ال امؿ ال ذم ىك ضى
 مف المي كليةا كىصذا  تو لو ال ركؼ أك الصصكف أك ال ذؼ.

 
رأل الن ػاة أنػػو م نػػكم كىػػك مػا ليػػـ مػػف ظػػاىر صػيـ صػػيةكيوا كال رصػػات إنمػػا ىػػو  الثــان 

 ػػدكه ةقػػكليـل  اإل ػػراب ت ييػػر دال ػػؿ  فيػػوا كغيػػر صػػيةكيو ممػػف ا تػػاركا ىػػذا ات فػػـ ال ػػنتمرم ك 
أكا ر الصفـ ال تيؼ ال كامؿ الدا فة  فييا ليظنا أك تقديرنا 
(ْ). 

 
كال ةػػد لنػػا ىنػػا مػػف ةصػػط صػػيـ صػػيةكيو  يػػث كضػػا  نكاننػػا لػػو صتاةػػول  ىػػذا ةػػاب مجػػارم 
ل  فػػو النلػػػب كالجػػر كالرلػػا كالنلػػػب  أكا ػػر الصفػػـ مػػف ال رةيػػػة كىػػو تجػػرم  فػػػو ثمانيػػة مجػػارو

 .(ُ)الضـ كالصصر كالكيؼ كاليتر ك 

                                                 

 .ِٔٗ/ُالمقالد كالمصالؾ  ( تكضيرُ)
  ػديث كمنػو ا  نيػا أةػاف ا  اجتػو  ػف الرجػؿ أ ػرب يقػاؿ اإلةانػةل  منيػا م ػترصة لم ػاف يمتو أ رب ملدر(ِ)

 أ رةػت كالت صػيف ا أجاليػا لػا ةيا كأ رةيػا مر اىػاا لػو جالػت الداةة  رةت كاإلجالة ا نيصيا  ف ت رب كالثيب
زالة ا غيرىا ا كأ رةيا الم دة  رةت كالت يير  صنتوا ال وء  .لصاده أم ا  رةو أزلت ال وء أ رةت اليصاد كا 

 . ِٖ(  رح التصييؿ لفمرادم المجفد الن كم  ّ)
 .ِٔٗ/ُ( انظر تكضير المقالد كالمصالؾ ْ)
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كي فؽ المػرادم  فػو ىػذا ةقكلػول  كالمػذىب اتكؿ أيػرب إلػو اللػكاب   م الينػا ةػذلؾ إمػاـ 
الن ػػاة صػػيةكيوا كأردؼ ذلػػؾ م فقنػػا لػػو التصػػييؿل  كيػػدؿ  فػػو لػػ ة اتكؿ أف اإل ػػراب يػػد يصػػكف 

ػا لفػزكـ مدلكلػو صرلػػا  ...  (كركيػػدىؾ( )فى اصػة ا)كصنلػب  (ل مػػريؾ)ك  (ال نكلػؾ أف تي ػؿ صػذا)الزمن
كةيذا اإل راب اليـز ي فـ لصاد يكؿ مف ج فو ت ييرنا 
(ِ). 

 
كمػػف  ػػيؿ الطػػرح الصػػاةؽ يتضػػر جفينػػػا أف اةػػف أـ ياصػػـ لػػا ب لصػػر  ميػػؽ ال يصتيػػػو 

نما ييتـ ةال رح كالتكضير م فين ل ة رأيو.  ةإظيار رأيو ل صب ؛ كا 
  

                                                                                                                                            

 .ُّ/ُ( الصتاب ُ)
 .ِٖ( انظرا  رح التصييؿ لفمرادم  ِ)



 

61 

 

 بلعل ناسن._ اًلتصال فيما وق  ثان  ضميرين منصوبين 1
 ياؿ اةف مالؾ ل

ــــل أو افصــــل ىــــاء  ســــمنيو  ومــــا  وص 
 

ـــــف      نتمـــــأأًـــــبيوو فـــــ  كنت ـــــو الخم
 

ل   غيػػػرم ا تػػػار االنيلػػػاؿا كىػػػـ اتصثػػػركف كمػػػنيـ صػػػيةكيو ككجيػػػو أف  (ُ)يػػػاؿ المػػػرادم
الضػػمير لػػو الةػػاةيف  ةػػر لػػو اتلػػؿا ك ػػؽ ال ةػػر االنيلػػاؿا كصيىمػػا مصػػمكع كمػػا ا تػػاره ىػػك 

 ا تيار الرمانو كاةف طراكة .
 التحميل والتوضيح :

كاةػػف   نػػد المػػرادم اتلػػاؿ ىػػاء صنتػػو ك صػػةتو كن ػػك ذلػػؾ أرجػػر ا كىػػك ا تيػػار الرمػػانو
طػػراكة ا كمػػذىب صػػيةكيو أف االنيلػػاؿ ىػػك الم تػػار؛ تنػػو  ةػػر مةتػػدأ لػػو اتلػػؿ ا صيػػاء  فتػػو ا  
ك نػد الرجػكع إلػػو ألػؿ المصػملة ا نجػػد أف االتلػاؿ ثاةػت لػػو الػنظـ كالنثػرا كاالنيلػػاؿ لػـ يثةػػت 

 لو غير االصتثناء مثؿ ل )أتكنو ليس إياؾ(.

ل ا  ػة   كرد صما نا_  ديث الرصكؿ كمف أمثفة االتلاؿ لو صيـ ال رب _ أم ما 
 .(ِ)رضو ا  نيال  إياؾ أف تصكنييا يا  ميراء 

ال يصنػو  (ّ)ل مر رضػو ا  نػو لػو اةػف لػياد كيكلو  ل  إف يصيػو لػي تصػفط  فيػو كا 
 .(ْ)كلو ال ديث أيضان  صف أةا  يثمة لصانو    لي  ير لؾ لو يتفو  .

 ل (ٓ)كمف ال  ر يكؿ أةو اتصكد الدؤلو
 فــــــــــإًلَّ يكْنيــــــــــا أو تكْنــــــــــو  فإنَّــــــــــو  

 

ـــــــــــو  ب مبان يـــــــــــا  ـــــــــــو  أ مُّ ْت  أخوىـــــــــــا غ ذ 
 

                                                 

 .ِّٕ/ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 ةاب لو كمصفـ اُْٖ/ ِ كأ مد. ُٔ المي ـ لو داكد كأةك اُٖٕ كالجياد اَٖ الجنا ز لو الة ارم أ رجو(ِ)

 .ّٔ اليتف ةاب لو كالترمذم آٗ اليتف
الل  كتمامػو الدجاؿا أنو أ ةر لما لياد اةف يقتؿ أف أراد  يف ل مر الرصكؿ يالو  ديث؛ مف جزء ىذا(ّ)  يصنػو كا 

. الػدجاؿ  فػو ك ا ػد يصػفا  ةػر كىػك اليػاءا كىػك الضػمير كلػؿ لقػد . يصنػو  لػول ال ػاىد  .يتفػو لػو لؾ  ير لي
  .ّٓ اّْ / ِ المةدم لتر  انظر الجنا زا صتاب لو الة ارم ركاه .لياد اةف  فو ي كد يصف كاصـ
 ّّٓٗ( ال ػػػػػديث لػػػػػو الت فيقػػػػػػات ال صػػػػػاف  فػػػػػو لػػػػػػ ير اةػػػػػف  ةػػػػػػاف صتػػػػػاب الزصػػػػػاة ةػػػػػػاب لػػػػػدية التطػػػػػػكع ْ)

 . ِّكرياض اللال يف ةاب التكةة  ّْْْاتدب كالترغيب لو ال ياء  / صتاب ّكالترغيب كالترىيب 
ا  َْٕ/  ُا كأدب الصاتػػػب  ِٗ/  ُكالػػػرد  فػػػو الن ػػػاة ا  ْٔ/ُب ( الةيػػػت تةػػػو اتصػػػكد الػػػدؤلو لػػػو الصتػػػآ)

 .ِٔٓ/ ّا جميرة  طب ال رب  ُّّا ِّٕ/ ٓا  زانة اتدب  ْٕ/ ِال ماصة الةلرية 
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 ( ى  نون الوقاية.  م ْين  ف   _ المحذوفة ف  )1
 

 ياؿ اةف مالؾ ل
ـــــــــو   ـــــــــم   نْ م  ـــــــــل   ع  ار  ض  ـــــــــنْ م   ان  ك   مْ ز  ل 

 

ــــت    ــــ ف  ذ  ْح ــــو   ون  ن  ــــ و  ْى  مْ ز  مــــا الت ــــ ف  ذْ ح 
 

 

ل   كالم ذكلػػػػػػػػة  نػػػػػػػػد صػػػػػػػػيةكيو ىػػػػػػػػو نػػػػػػػػكف اإلنػػػػػػػػاث ا كالةاييػػػػػػػػة نػػػػػػػػكف  (ُ)يػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػرادم
الكيايػػػػػػة كا تػػػػػػاره الملػػػػػػنؼ ... كذىػػػػػػب المةػػػػػػرد _ كمػػػػػػف كالقػػػػػػو_ إلػػػػػػو أف الم ػػػػػػذكؼ ىػػػػػػو نػػػػػػكف 

 الكياية تف اتكلو ضمير لي ت ذؼ كىذا ىك اتظير  .
 التحميل والتوضيح : 

النػػكف ال يييػػة أك الثقيفػػػة  إذا صػػاف ل ػػػؿ الجميػػا مرلك ػػان ثػػـ أد فػػػت ليػػول  (ِ)يػػاؿ صػػيةكيو 
ا تنَّػػػو اجتم ػػػت ليػػػو ثػػػيث نكنػػػات ل ػػػذلكىا   ػػػذلت نػػػكف الرلػػػاا ذلػػػؾ يكلػػػؾل لػػػتي ففَّ ذاؾ كلتػػػذىةفَّ
اصػػػػتثقاال. كتقػػػػكؿل ىػػػػؿ تي فػػػػفَّ ذاؾا ت ػػػػذؼ نػػػػكف الرلػػػػا تنَّػػػػؾ ضػػػػا يت النػػػػكفا كىػػػػـ يصػػػػتثقفكف 

لفنكناتا كيد  ػذلكىا ليمػا التض يؼا ل ذلكىا إذ صانت ت ذؼا كىـ لو ذا المكضا أ د اصتثقاالن 
كىػػو يػػراءة أىػػؿ ىػػك أ ػػد مػػف ذا. ةف نػػا أف ة ػػض القػػراء يػػرأ أت ػػاجكنو كصػػاف يقػػرأ لػػةـ تة ّْػػركفا 

 . المدينة؛ كذلؾ تنيـ اصتثقفكا التض يؼ
 

أَحُحَاااااجيًٌ ً صثػػػػر  نػػػػد ال ػػػػرب  ػػػػذؼ إ ػػػػدل النػػػػكنيف ليصػػػػتثقاؿ لػػػػو مثػػػػؿ يكلػػػػو ت ػػػػالول 

فِاااااً اللّاااااوِ ًَقَااااادْ ىَااااادَاىِ
فَااااابِنَ حُبَن ااااازًُىَا كيكلػػػػػو  ػػػػػز  ػػػػػمنول (ّ)

ا كيػػػػػد لػػػػػرح صػػػػػيةكيو أف نػػػػػكف (ْ)
الكيايػػػػػة ىػػػػػو الةاييػػػػػة مػػػػػف يػػػػػكؿ  مػػػػػرك ةػػػػػف م ػػػػػدم صػػػػػرب كألػػػػػؿ الصفمػػػػػة لفيننػػػػػو  يػػػػػث  ػػػػػذؼ 
اتكلػػػػػػو ا كىػػػػػػك مػػػػػػا ارتضػػػػػػاه اةػػػػػػف مالػػػػػػؾ لػػػػػػو التصػػػػػػييؿ إذ يػػػػػػاؿل   كىػػػػػػو الةاييػػػػػػة لػػػػػػو لفينػػػػػػو ال 

ةػػػػمنيـ  ػػػػالظكا  فػػػػو ةقا يػػػػا مطفقنػػػػا لمػػػػا  (ٓ)اتكلػػػػو كلقنػػػػا لصػػػػيةكيو ككجػػػػو ذلػػػػؾ لػػػػو  ػػػػرح التصػػػػييؿ
 صاف لفي ؿ ةيا لكفه ككيايةه  .

  

                                                 

 . ُْٓ(  رح التصييؿ لفمرادم ُ)
 .َِٓ/  ّالصتاب ( ِ)
 . َٖ/  ٔ( صكرة اتن اـ ّ)
 . ْٓ/  ُٓ( صكرة ال جر ْ)
 .ُْٓ/  ُ رح التصييؿ ( ٓ)
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 ل (ُ)ياؿ ال ا ر

ـــــــــــ ـــــــــــل  مْس ـــــــــــام ي ع  ـــــــــــر اه  كالث غ  كا  ت
 

ــــــــــــــات  إذ ا ف    ــــــــــــــيســــــــــــــوء  اللال ي   م ْين 
 

 

ك فػػػػػػؽ المػػػػػػرادم  فػػػػػػو يكلػػػػػػو لػػػػػػو التصػػػػػػييؿ أف اتظيػػػػػػر  ػػػػػػذليا كةقػػػػػػاء الضػػػػػػمير ؛ تف  
اليا ػػػػػؿ ال يجػػػػػكز  ذلػػػػػو  نػػػػػد الةلػػػػػرييف ا كد ػػػػػـ رأيػػػػػو أنػػػػػو ال  ػػػػػيؼ لػػػػػو الةصػػػػػيط  فػػػػػو أف 
النػػػػػػكف الم ذكلػػػػػػة لػػػػػػو ىػػػػػػذا المكضػػػػػػا ىػػػػػػو نػػػػػػكف الكيايػػػػػػة ا كمػػػػػػا أراه صةا ػػػػػػث أف ىػػػػػػذه المصػػػػػػملة 

كصػػػػكاء صانػػػػت الم ذكلػػػػة ىػػػػو نػػػػكف الكيايػػػػة أك نػػػػكف ا تفػػػػؼ الن ػػػػاة لييػػػػاا كت ػػػػ ةت تػػػػمكييتيـ ؛ 
النصػػػػكة ا لػػػػإف  فػػػػة ال ػػػػذؼ ىػػػػك االصػػػػتثقاؿ لػػػػو النطػػػػؽ ا كيفػػػػتمس لصػػػػيةكيو ال ػػػػذر تنػػػػو ياصػػػػو 

كنّْ  فو نكف       لو صكرة الزمر كا تاره اةف مالؾ. وتىٍمميري

                                                 

 أنػو ليو ل اىداا ك( الةيت ل مرك ةف م دم صرب كىك  ا ر لارصو مف لرصاف الجاىفية  أدرؾ اإلصيـ كأصفـ ُ)
ك صػػػيةكيو ا  َِٖكم جػػػـ ال ػػػ راء ا   ِّٕ/ُانظػػػرل ال ػػػ ر كال ػػػ راء  (لىفىٍينًػػػولػػػو ليظػػػة ) النػػػكنيف إ ػػػدل  ػػػذؼ

 .ِّْا  راب ال ديث النةكم لف صةرل ك ا ُّٕ/ٓا  زانة اتدب َّْ/ِيةكيو ك  رح أةيات صا َِٓ/ّ
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 الملزومة. ( كان) حذف نون مضارع اللعل  -4
 ياؿ اةف مالؾ ل

ـــــــــو   ـــــــــم   نْ م  ـــــــــل   ع  ار  ض  ـــــــــنْ م   ان  ك   مْ ز  ل 
 

ــــت    ــــ ف  ذ  ْح ــــو   ون  ن  ــــ و  ْى  مْ ز  مــــا الت ــــ ف  ذْ ح 
 

الجػاـز صػصنت نكنػوا ثػـ  ػذلت  يصػكفا لػإذا د ػؿ  فيػو صػافل   مضارع  (ُ)يقكؿ المرادم 
ا لصثرة االصت ماؿ مطفقن  ؛اا ثـ ة د ذلؾ يجكز  ذؼ نكنو ت ييين ا اللتقاء الصاصنيف ن ك لـ يصفالكاك

  .ة دىا مت رؾ  ند صيةكيو ند يكنس كة رط أف يصكف 

 التحميل والتوضيح :
 نػػد جػػـز الي ػػؿ المضػػارع مػػف صػػاف نقػػكؿ ل   لػػـ يصػػف  ا كاتلػػؿ يصػػكفا  ػػذلت الضػػمة 
التو  فو النكفا لالتقو الصاصناف ل الكاك كالنكف ] يىصيٍكٍف [ ل ػذلت الػكاك اللتقػاء الصػاصنيفا للػار 

مػف الي ػؿا كلصػف ال ػا ا  نػد جميػكر الن ػاة  ]يىصيٍف[ ك فو القياس ال يجػكز ة ػد ىػذاا  ػذؼ  ػوء
مَهَرة تَر ُ مِرا مِسْيَر ٍ مِممرة يَعْحُردُ       }أف ىذه النكف ت ذؼ ت ييينا؛ لصثرة االصت ماؿا كمثالو لػو القػرآف الصػريـل 

ا كيكلػػو (ّ){ بملُشْررسِكِنيَنم إِجْررسَبىِيمَ كَررةنَ أُممرر ً قَةوِتًررة هللِ حَنِييًررة ًَلَررمْ يَرر ُ مِررهَ    }إِا كيكلػػو ت ػػالول (ِ){ىَؤُلَررةءِ

كنجػد أف المػرادم ىنػا أةطػف ا تراضػو ، (ْ){أًََلَة يَرْكُسُ بإلِوْسَةنُ أَوَّة خَهَقْنَةهُ مِهْ قَحْ ُ ًَلَمْ يَر ُ شَريْاًة  }ت الول 
ا تراضو  فو صيةكيو كلـ يلرح ةوا ةدليؿ أنو يدـ رأم يػكنس كىػك صثػرة االصػت ماؿ مطفقنػاا دكف 

الذم ا ترط ة ػد النػكف مت ػرؾا كاصػتدؿ المػرادم  فػو لػ ة صػيـ   ركطا ثـ أتة و ةرأم صيةكيو
 يكنس ةقكؿ ال ا رل

ــام ة   س  ــد ْت و  ــر فة  أ ْب  ف ــإ ْن ل ــْم ت ــك  اْلم 
 

ـْيغ م    ْبي ـة  ض  ـر فة  ل   (ٓ)ف ق ْد أ ْبد ت  اْلم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْيغ م    (ٓ)ض 

 

كال ػاىد لػػو الةيػػت ىػك أف نػػكف الي ػػؿ المضػارع المجػػزكـ  ػػذلت مػا أنيػػا اتة ػػت ةصػػاصفا 
 كىذا ما من و صيةكيوا كاتلؿ  ند صيةكيو أف تصكف ] لإف لـ تىصيًف المرآة [ 

ل   كصػػيـ الملػػنؼ مقيػػد  (ُ)كلقػػد لػػرح ةا تراضػػو  فػػو صػػيةكيو لػػو  ػػرح التصػػييؿ ةقكلػػو
أم  –ةيذا ياؿ الملنؼ ل لإف كلو صاصف امتنػا ال ػذؼ  نػد صػيةكيوا كجػاز  نػد يػكنسا كةقكلػو 

                                                 

 .َْٓ/ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 .َُٗ/  ُُ( صكرة ىكد ِ)
 .َُِ/  ُٔ( صكرة الن ؿ ّ)
 .ٕٔ/  ُٗ( صكرة مريـ ْ)
/ ِكصػػػػر لػػػػنا ة اإل ػػػػراب  ٔٗ/ ِكالػػػػدرر َّْ/ ٗةيػػػػت لف نجػػػػر ةػػػػف لػػػػ ر اتصػػػػدم لػػػػو  زانػػػػة اتدب (الٓ)

كةػػي نصػػةة لػػو ت فػػيص  ّٔ/ ِ صػػكف  كالمقالػػد الن كيػػة  ّْٔ/ ُّكلصػػاف ال ػػرب ٔٗ/ ُك ػػرح التلػػرير ِْٓ
 .ِٖٔال كاىد ص
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يػػكؿ الملػػنؼ_ أيػػكؿ؛ تف ىػػذه النػػكف إنمػػا ت ػػذؼ لفت ييػػؼا كثقػػؿ الفيػػظ ةثةكتيػػا يةػػؿ صػػاصف أ ػػد 
 مف ثقفو ةثةكتيا دكف ذلؾ لال ذؼ  ين ذ أكلو .

قنػػا لػو  ػػرطوا كذلػػؾ تف النػػكف أتػت مثةػػة لػػو القػػرآف الصػػريـ كيػرل الةا ػػث أف صػػيةكيو م 
كيػػاؿ  ا (ِ){ًَمَررهْ يَهُررهِ بلشمرريْلَةنُ لَرروُ قَسِينءررة مَسَررةءَ قَسِينءررة  } ػػيف كيػػا ة ػػدىا صػػاصفا كمثالػػو يكلػػو ت ػػالول 
ال ةػػمسى ة ػػذليا إف التقػػت آ ػػركف كيػػاؿ ا  ضػػركرة ة ػػض ال فمػػاء أف  ػػذؼ نػػكف يصػػف لػػو الةيػػت

 .(ّ)ةصاصف ة دىىا

                                                                                                                                            

 .َُّ(  رح التصييؿا المجفد الن كم ُ)
 . ّٖ/  ْ( صكرة النصاء ِ)
 .ِْٖ/  ِما الدركس ال رةية انظر جا( ّ)
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ك. -5  القول ف  حذف أن الواقعة ف  خبر عسخ وأًو
 ياؿ اةف مالؾ ل

ــــــــخ ــــــــد  ع س  ــــــــد ون  أْن ب ْع ــــــــو  ب   كون 
 

ـــــــا  ـــــــو  ع ك س  ـــــــر  في كـــــــاد  اا ْم ـــــــْزر  و   ن 
 

رانػػو  ةػػمف  كصكنػػو ي نػػو أف اتصثػػر لػػو المضػػارع الكايػا  ةػػر  صػػو ايتل   (ُ)يقػكؿ المػػرادم
  .ةدكف  أف  يفيؿ

 التحميل والتوضيح :
 صػػو مػػػف اتل ػػاؿ الناصػػػ ة التػػػو تػػدؿ  فػػػو الرجػػاءا كىػػػو تػػػد ؿ  فػػو الجمفػػػة االصػػػمية 
لترلا االصـ كتنلب ال ةرا كلصف  ةرىا لو ىذا الةاب ال يصػكف إال جمفػة ل فيػةا كل فيػا مضػارع 

عَيُرررًٌّب  مَأًُلَاِررر َ عَسَررر  بهللُ أَنْ يَعْيُرررٌَ عَرررنْيُمْ ًَكَرررةنَ بهللُ     }مقتػػػرف ةػػػمف  فػػػو اتصثػػػرا صمػػػا يػػػاؿ ت ػػػالول 

 .(ِ){ؼَيٌُزءب
كذىب جميكر الةلرييف إلو أف  ػذؼ أف ة ػد  صػو ضػركرةا كظػاىر صػيـ صػيةكيو انػو 

كا فـ أنَّيـ لـ يصت مفكا  صو ل فػؾا   ل (ّ) فو غير ذلؾا كال ي تص ةال  را  يث يقكؿ صيةكيو
...  ك صػػكااصػػت نكا ةػػمف تي ػػؿ  ػػف ذلػػؾا صمػػا اصػػت نو أصثػػر ال ػػرب ة صػػو  ػػف أف يقكلػػكال  صػػيا 

كا فـ أف مػف ال ػرب مػف يقػكؿل  صػو يي ػؿا ي ػةييا ةصػاد يي ػؿا ليي ػؿ  ين ػذ لػو مكضػا االصػـ 
ٍيري   صػػو  ل (ْ)المنلػػكب لػػو يكلػػو . ليػػذا مثػػؿ مػػف أمثػػاؿ ال ػػرب أجػػركا ليػػو  صػػو    أىٍةؤيصػػان  ال يػػكى

  .صاف مجرل
لػػو  المنلػػكب ين ػػذ لػػو مكضػػا االصػػـ  ل ػػؿ لػػػو ا صػػو يي ػػؿ ت ػػةييان ةػػػصاد يي ػػؿكىنػػا 

 .ك ةرىا أةؤصان( مي كلوا كىك مثؿ اصـ صاف)  صو)ال كير( اصـ ا  ا  صو ال كير أةؤصن  يكلول 

                                                 

 .ُٕٓ/  ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 . ٗٗ/  ْ( صكرة النصاء ِ)
 .ُٖٓ/  ّ( الصتاب ّ)
ا غػار تلػ يرل ال ػكير  ُٕ/ ِ اتمثاؿ مجما كلوا  ُٖٓ/ّا ُٗٓا  ُٓ /ُ صيةكيو ةو اصت يد مثؿ ىذا (ْ)

 يلػير رجػكع  نػد لقكميػا يالػت  ػيفا الزةاء يكؿ مف يقاؿ ليما المثؿ ىذا كألؿ . ال دة كىك ةؤس جما كاتةؤس
 .ال ار يةؿ مف يمتيصـ ال ر ل ؿل أم أةؤصناا ال كير  صول طريقو  فو ةال كير كةاتا الرجاؿ كم و ال راؽ مف
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   كال اىد  فو  ذؼ أف لو ال  ر يكؿ ال ا رل
ــــ ــــعس  ــــذ   ب  رْ خ الك  ــــو   ي أمســــيت  ال  في

 

ــــــــــــــون    ــــــــــــــ وراءه   يك ــــــــــــــب  ر  ق   ج  ر  ف   (ُ)ي
 

 

 ةػػػرنا لػػػػ ) صػػػو( ا كذىػػػب   يػػػث  ػػػذؼ ال ػػػا ر أف يةػػػؿ الي ػػػؿ المضػػػارع يصػػػكف الكاي ػػػة
 الجميكر أف ىذا ال ذؼ ضركرةا صذلؾ المرادم لدر رأم الجميكر  فو رأم صيةكيو.

                                                 

ك ػػػػرح ُْٓ/ ِكالػػػػدرر ُِْ/ ُك ػػػػرح أةيػػػػات صػػػػيةكيو  ِّٖ/ ٗ(الةيػػػػت ليدةػػػػة ةػػػػف   ػػػػـر لػػػػو  زانػػػػة اتدب ُ)
؛ ِِٓكالفمػػػا ُٗٓ/ ّكالصتػػػاب ا  ّْْك ػػػرح  ػػػكاىد الم نػػػو ا  ٕٗك ػػػرح  ػػػكاىد اإليضػػػاح َِٔ/ ُتلػػػرير ال

/ ٗزانػػػة اتدب ك ا ِّٔكت فػػػيص ال ػػػكاىد  ُِٖار ال رةيػػػة صكةػػػي نصػػػةة لػػػو أصػػػر ُْٖ/ ِكالمقالػػػد الن كيػػػة 
؛ كم نػو ُُِا ُٕٕ/ ٕميلػؿ ك ػرح الٖٗ/ ُكالمقرب ا ُٖٔك رح  مدة ال الظ ا ِْٔ كالجنو الدانو ُّٔ

 .َُّ/ ُكىما الفيكاما ا  َٕ/ ّكالمقتضب ا  ُِٓالفةيب 
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 القول ف  حذف ) أن ( الواقعة ف  خبر كاد وكرب. -6
 ياؿ اةف مالؾ ل

ــــــــم  و   ــــــــ ل  ْث ــــــــ اد  ك  ــــــــ  اا  ف  ــــــــر  ك   ح  ص   اب 
 

ـــــ نْ أ   ك  رْ ت ـــــو    ـــــذ    ْ م  ًُّ ـــــل  و   وع  ر  ي ال  اب 
 

لػػو  ةػػر  كلػػـ يػػذصر صػػيةكيو... ة ػػدىا يفيػػؿ  (أف)ل أف إثةػػات ي نػػول    (ُ)يقػػكؿ المػػرادم
ليػػو أ ػػار ةقكلػػول  (صػػرب) و صػػرب لػػتر الػػراء كيػػد  صػػو لػػكالم ػػيكر  (لػػو اتلػػر) إال التجػػردا كا 

  .صصرىا
 التحميل والتوضيح :

صاد مف اتل اؿ التو تدؿ  فو المقارةةا أم مقارةة الي ؿ كالدنك مػف كيك ػو  قيقػةا كىػو 
ا ليػػاا كيصػػكف ال ةػػر  ةػرنا ليػػا لػػو مكضػػا نلػػبا ؿ  فػػو الجمفػػة االتػد  صػػميةا لترلػػا المةتػدأ اصػػمن

 لصف ال ةر لو ىذه اتل اؿ ال يصكف إال جمفة ل فيةا ل فيا مضارع كندر مجي و اصمنا.
كالتػػػو مثػػػؿ صػػػاد مػػػف جيػػػة الم نػػػو كاالصػػػت ماؿ صػػػربا ليػػػو مػػػف جيػػػة االصػػػت ماؿ مقارةػػػة 

لػػو  ػػركع ؛ نقػػكؿ ل ) صػػرب أف يمتفػػب ( ك ) صرةػػت ال ػػمس ( أم كيػػت الكيػػكعا ال لػػو رجػػاء كال 
 ال ركب.

 كمف جية الفيظ لإنيا مثؿ  ةييتيا ) صاد (.
كأمػػػا صػػػاد لػػػإنَّيـ ال يػػػذصركف لييػػػا أفا كصػػػذلؾ صػػػرب يي ػػػؿا كم ناىمػػػا ل    (ِ)يقػػػكؿ صػػػيةكيو

  .كا د. يقكلكفل صرب يي ؿا كصاد يي ؿ
جية ايترافا  ةرىا ةػمف أك تجرده منيا يصـ اتل ػاؿ  ك ندما يصـ المرادم ىذه اتل اؿ مف

 ل (ّ)إلو أرة ة أيصاـ
 يصـ يفـز التجرد كىكل ىفيؿ كما يةفيا. .ُ
 يصـ يفـز االيتراف كىك ل أكلو كما ة دىا  رةو كا فكلؽ. .ِ
 يصـ يجكز ليو الكجياف كالتجرد أ رؼ ل كىك صاد كصرب. .ّ
  صو كأك ؾ.كيصـ يجكز ليو الكجياف كااليتراف أ رؼ ل كىك  .ْ
 

كةناءن  فو ما تقدـ لإف م ارضة المرادم جفية لو ىذه المصملة ةػدليؿ يػكؿ المػرادم ل  أف 
ػا مصػمك نا  ػف  إثةات أف ة دىا يفيؿ ) ليظة يفيؿ ( أم مكجكد كصماا كصاؽ  فػو ىػذه القفػة صيمن

 ل (ُ)ال رب يكؿ القا ؿ

                                                 

 .ُٗٓ/  ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 . ُٗٓ/  ّ( الصتاب ِ)
 .ِّٗ – ِّٖ(  رح التصييؿ المجفد الن كم ّ)
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ــــا م ـــخ الظَّم  ــــْلس  ع  ْو ااْحـــس م  س  ـــق اى ا ذ و   ءس 
 

ـــــــــ  ـــــــــا أْن ت ق طَّع  ـــــــــْت أْعن اق ي  ب  ـــــــــْد ك ر  ق   او 
 

أم أف الصػػماع مكجػػكد ةالكجػػو اآل ػػرا كالػػذم لػػـ يػػكرده صػػيةكيو ةم نػػو أف صػػيةكيو لمػػا لػػـ 
يصما لييا د كؿ أف أيتلر  فػو كجػو كا ػد كلػك أنػو صػم و لجػاء ةػو كأثةتػو رغػـ نػدرة كجػكدها ثػـ 

نػػص  فػػو جػػكاز الػػكجييفا كغفػػب ةقكلػػو إف المػػرادم لػػو تقصػػيـ  ةػػر ىػػذه اتل ػػاؿ الصػػاةؽ ذصػػره 
 التجرد أ رؼ كياؿ متمدةنا كلـ يذصر صيةكيو ايتراف  ةر صرب ةمف.

كيػػرل الةا ػػث أنػػو طالمػػا صػػما  ػػف ال ػػرب اثةػػات أف مػػا ال ةػػر  تػػو لػػك يػػؿ كنػػدرا لإنػػو 
 يىػال   (ِ)جا ز؛ تف  صميا لو ىذا ة صػـ صػادا كيػد كرد لػو اتثػر  ػف  مػر ةػف ال طػاب أنػو يػاؿ

ا الفَّوً  رىصيكؿى  فّْوى  أىفٍ  ًصٍدتي  مى تَّو اٍل ىٍلرى  أيلى   . تىٍ ريبى  أىفٍ  ال ٍَّمسي  صىادىتً   ى

                                                                                                                                            

كالمقالػد ُٖٓك رح  مػدة ال ػالظ صَِٕ/ ُك رح التلرير  ُّْ/ ِ(الةيت تةو زيد اتصفمو لو الدرر ُ)
كىمػػػا  ٗٗ/ ُكالمقػػػرب  ُٔٗك ػػػرح اةػػػف  قيػػػؿ صُّٔ/ ُكةػػػي نصػػػةة لػػػو أكضػػػر المصػػػالؾ ُّٗ/ ِالن كيػػػة 
 .َّّ؛ كت فيص ال كاىد صَُّ/ ُاليكاما 

ػػدَّثىنىاال ػػديث ل  (ِ) ًصيػػاها  ى ػػفٍ  كى ًفػػوّْ   ى ًؾا ٍةػػفً   ى ػػفٍ  اٍلميةىػػارى ػػفٍ  يىٍ يىػػوا  ى ػػفىمىةىا أىةًػػو  ى ػػفٍ  صى ا  ى ػػاًةرو ػػاءى  يىػػاؿى  جى ػػري  جى  يىػػٍكـى   يمى
ٍنػػدىؽً  يىقيػػكؿي  ييػػرىٍيشو  صييَّػػارى  يىصيػػبُّ  لىجى ىػػؿى  اٍل ى ػػاا  الفَّػػوً  رىصيػػكؿى  يىػػا كى ػػفٍَّيتي  مى تَّػػو اٍل ىٍلػػرى  لى ػػادىتً   ى  لىقىػػاؿى  تىً يػػبى  أىفٍ  ال َّػػٍمسي  صى
فَّو الفَّوً  رىصيكؿي  فىٍيوً  اي  لى فَّـى   ى صى فٍَّيتي  مىا كىالفَّوً  كىأىنىال كى مى  زىؿى لىنى  ةىٍ دي  لى َـّ  لىتىكىضَّ ػفَّو ثيػ ا اٍل ىٍلػرى  لى ةىػتً  ةىٍ ػدىمى َـّ  ال َّػٍمسي  غىرى  ثيػ
فَّو ا اٍلمىٍ ًربى  لى فَّو ةىٍ دىمى ا كأ رجو الة ارم لو ل ي و  ُّْ/  ُكيد كرد لو ملنؼ اةف أةو  يةة  اٍل ىٍلرى  لى

ا كل ير أةو  كانػة  ّْٖ/ُا كلو ل ير مصفـ  ُُُ/ٓكلو ةاب غزكة ال ندؽ  ُِّ/ُةاب يضاء اللية 
 .ُْٔ/ٕا كل ير اةف  ةاف  ٖٗ/ِ
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 القول ببقاء عمل إنَّ بعد التخليف أو إىماليا.-7
 ياؿ اةف مالؾ ل

ــــــــــــــــــع  الْ  لَّ ق ــــــــــــــــــف   نَّ إ   تْ ل ــــــــــــــــــل  خ  و    ل  م 
 

ــــــــت  و    ــــــــسَّ  م  ز  ْم ــــــــإذ   م  ال ــــــــا ت  ا م   لْيم
 

ا لػػياا كا  ماليػػا إذا  ييػػت ىػػك القيػػاس؛ لػػزكاؿ ا تلا إىماليػػال    (ُ)يقػػكؿ المػػرادم  ػػار ن
  . ثاةت ةنقؿ صيةكيو

 التحميل والتوضيح :
ا زيػػػده  إفل يقكلػػػكف أنيػػػـ ا فػػػـيػػػاؿ صػػػيةكيو ل    فٍ  لػػػذاىبه ك كا    يييػػػا لمػػػا منػػػؾا ل يػػػره   مػػػره

.. .ةيػا تنيػو التػو ما ةمنزلة ىو التو ةإف تفتةس ل ي اليـ كألزميا  ييياا  يف لصفٍ  ةمنزلة ج فيا
 ال ػػرؼ تف كذلػػؾ   ...لىمنطفػػؽه  ا مػػرن  إف  ل يقػػكؿ مػػف ال ػػرب مػػف صػػما أنػػو ةػػوا نثػػؽ مػػف  ػػدثنا
  ػيف أيةىػؿ كلػـ يػؾي  لػـ  مػؿي  ي يَّػر لػـ صمػا  مفيػو ي يَّػر لػـ  ػوء نيصو مف  يذؼ لفما  الي ؿا ةمنزلة
ػػذؼ  االةتػػداء  ػػركؼ لػػو أد فكىػػا صمػػا  ػػذلكا  ػػيف االةتػػداء  ػػركؼ لػػو لمد فكىػػا أصثػػرىـ كأمػػا.  ي
 ما إلييا ضمكا  يف

فٍ ل   ت الو ذلؾ كمثؿ  .ل كه  كما لجمياهال ىو إنما   مي ضىركف لدينا جمياه  لىما صؿُّ  كا 
 نػػدما ت يػػؼ إف ال تةقػػو  فػػو  صميػػا يةػػؿ الت ييػػؼ ةػػؿ يلػػةر ليػػا أ صػػاـ ت ػػتص ةيػػاا  

ل إةقاؤىا  فو ما صانت  فيو مف اإل مػاؿ  أ دىمالار إل ماليا  ند ال رب كجياف ل لإذا  ييت
ا كىػك يفيػؿ لػو صػيـ ال ػربا كلػذلؾ يػاؿ النػاظـ ل   يػؿ ال مػؿ   كلصنػو مػا ذلػؾ ييػاس ا لتقػػكؿ ل 

كىػو يػراءة   أَعْمَرةلَيُمْ  زَجُّر َ  لَيُرٌَمِّيَنميُمْ  لَممرة  كُهًّرة  ًَإِنْ  :  (ِ)بلقسآن بلهرسيم   إٍف زيدنا لقا ـه   كمنو لو 
. ككجػػو ةقػػاًء اإل مػػاؿ أنيػػا  مفػػت ة ػػةو الي ػػؿ ا كالي ػػؿ ي مػػؿ م ػػذكلنا صمػػا (ّ)ال ػػرميٌيف كأةػػو ةصػػر

 ي مؿ تامناا كال ذؼ كجو  ارض ا كاتلؿ ىك اإلثةاتا كالم ذكؼ يقدر كصمنو لـ ي ذؼ.
إىماليا ا كىك اتصثر لو الصيـا كدؿ  فو صثرتو يكلو ل  يؿ ال مؿ   تنو إذا يؿ  كالثانو 

اليا لـز صثرة إىماليا ا كتقكؿ  فو ن ك ىذا ل   إٍف زيده لقا ـه   ا كمنو يكؿ ا  ز كجؿإ م
ل   (ْ)

ْمُحْضَسًُنَ لَدَيْنَة جَمِيعٌ لَممة كُ ٌّ ًَإِن   ا ككجو إىماليػا إنيػا إنمػا  مفػت مػا ا تةػار ال ػةو الفيظػوا لػإذا
 لقد  ال ةو ايتضو القياس لقد ال صـ المةنو  فيوا كىك اإل ماؿ.

                                                 

 .ّٔٓ/  ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
 .ُُُ/ ُُصكرة ىكد ( ِ)
ٍف  ّّٗف مجاىد لو الصة ة الة (ّ) ٍف ( م يية ا كيرأ  الـ لو ركاية أةو ةصرل ) كا    يرأ اةف صثير كنالا ل ) كا 

 صي (  ييية  ) لٌما ( م ددة ا لاالتياؽ ةيف ال رمييف كأةو ةصر لو ت ييؼ إف.
 . ِّ/  ّٔصكرة يس ( ْ)
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يّْيىتٍ    ل (ُ)كلو  رح ات مكنو  لزكاؿ اإلىماؿ؛ كصثر  اٍل ىمىؿي  لىقىؿَّ   المصصكرة  إفَّ  كى ي
ا ا تلاليا ـ  لأللؿا ااصتل اةن  إ ماليا كجاز  ين ذو تىٍفزى ا إذا الَّيـي  كى  كةيف ةينيا لتيرؽ  تيٍيمىؿي  مى

  .الفةس ل دـ اإل ماؿ  ند تفـز ال أنيا  رلت كيد ا اليارية اليـ تصمو كليذا الناليةا  إف 
  

                                                 

 .ُّٔ/  ُ رح ات مكنو ( ُ)
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 القول بأن حاًا تكون حرف ا فتلرو وتكون فعس  فتنصب. -8
 ياؿ اةف مالؾ ل

 وكخـــــــــس حاًـــــــــا وًل تصـــــــــحب مـــــــــا
 

ــــــاش   ــــــل ح  وحًــــــا فاحلظيمــــــاوقي
 

اليػػراء ذىػب إلػػو أف   ا ػا  ل ػؿا كال لا ػػؿ لػوا كالنلػػب ة ػده إنمػػا ل    (ُ)يقػكؿ المػرادم 
 ىك ةال مؿ  فو  إال  كلـ ينقؿ  نو ذلؾ لو   دا  ك  ي ا ييؿل كيمصف القكؿ لييما ةذلؾ.

  رليتيػاي ؛ كلػذلؾ التػـز صػيةكيو الثانول أف الجػر  ة ا ػا  ىػك اتصثػر ة ػيؼ   ػدا  ك  ػ
كاليػػراء كات يػػش كال ػػيةانو كاةػػف  أةػػو زيػػد يػػا؛ تنػػو لػػـ ي يظػػو. كيػػد ثةػػت ةنقػػؿكلػػـ يجػػز النلػػب ة

  .  ركؼا كأجازه  الجرمو
 التحميل والتوضيح :

ػا ل الجػرُّ  فػو أنيػا  ػرؼه  ذصر اةف مالؾ أف  ا ا مثػؿ  ػيا ةم نػو أف ليػا كجيػاف أيضن
ي فية  ا ا ؛ ةؿ ايتلر  فو  رليتيا كالجرا كال اكالنلب  فو أنيا ل ؿ ا كلـ يت رض صيةكيو ل

ا يػػاؿ  كلصػػف يػػد ثةػػت النلػػب ةالنقػػؿ اللػػ يريجػػز النلػػب ؛ تنػػو لػػـ ي يػػظ ذلػػؾ  ػػف ال ػػرب ا 
ل لمػا صػاف  كياؿ ال ي  أثير الػديف لػو  ػر وا ات يش ل  كأما  ا ا لقد صم نا مف ينلب ةيا   

 الجر ة دىا يفيين لـ ي رلو صيةكيو .
ا إال م نػو ليػو اتصػماء مف جاء كماياؿ صيةكيو ل     اتل ػاؿ مػف جػاء كمػا. كصػكل ل يػره

 كلػػيس اإلضػػالة  ػػركؼ مػػف الم نػػو ذلػػؾ ليػػو كمػػا. ك ػػي ك ػػداا كلػػيسا يصػػكفا لػػي إال م نػػو ليػػو
  .الف ات ة ض لو ك ي ل ا و ةاصـ

 لػـ  زيػداا   ا ا  ما  أتكنول  يفت  لك  أنؾ  ترل  أالكياؿ صيةكيو لو مكضا آ ر ل   
  . صيما  يصف

ل مذاىب كلييا. زيد  ا ا القكـ ياـل ن ك. االصتثناء أدكات مفكلقد ذصر المرادم أنيا 
 يجيز كال. صإال االصتثناء  فو داؿ  الضا  رؼ أنيا الةلرييفا كأصثر صيةكيوا مذىبل أ دىما
 .يةف و لـ تنو ةياا النلب صيةكيو

  ػػي ةمنزلػػة. لتنلػػب ل ػػينا كتصػػكف. صػػيةكيو ذصػػر صمػػا لتجػػرا  رلػػانا تصػػكف أنيػػا لكالثػػانو
 ال ػرب  ػف ثةػت يػد تنػو االلػ ير كىػك. كالزجػاج كالمةرا كالمازنوا الجرموا مذىب كىذا. ك دا

 .الكجياف
كالةا ث يرل أف المرادم م ؽ لو م ارضة صػيةكيو ا تف يفػة صػماع نلػةيا صكنيػا ل ػؿ 

ف ياؿ   ةال رلية لقط صيةكيو .ال ي نو إل اء  مفياا  تو كا 
  

                                                 

 .ٖٖٔ/  ُ( تكضير المقالد كالمصالؾ ُ)
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 فراء المرادح ف  كتبو :فرا ه النحوية:  سأذكر طاملة من 
لقػػد  ػػاش المػػرادم لػػو  لػػر المماليػػؾا لصانػػت ملػػر كال ػػاـ لػػو تفػػؾ اآلكنػػة مصػػتقفتيف 

ن اطنا غير مصةكؽ لو اإليةاؿ  فػو ت يؽ  فييما راية كا دة  مفيا المماليؾا ك يد ىذا ال لر 
التػػمليؼ  تػػو صػػمو ة لػػر المتػػكف كال ػػركح ا لالتػػمليؼ  فػػو  مكمػػو يػػد طػػرأ  فيػػو اتجػػاه جديػػدا 

ة ػد صػتة ك فمو الن ك كاللرؼ  فو كجو  اص ناليمػا مػف الت يػر مػا نػاؿ غيرىمػا مػف ال فػكـا ل
يػػػػد جياةػػػػذة ال فمػػػػاء  يػػػػركف  فػػػػت نضػػػػجت ليػػػػو يكا ػػػػد ال رةيػػػػةا كاصػػػػتقرت أيصصػػػػيا كأىرصانيػػػػا  فػػػػو

صصيةكيوا كاليارصوا كالمةردا كاةف جنػوا كاليػراءا كالصصػا وا كث فػب الػذيف لػـ يترصػكا أدؽ المصػا ؿ 
ا ثػـ كأةصطيا ة د أف  اضكا الة ث لو اتلكؿا كالل اب منياا لكض كا ليػا اتصػس كالقكا ػد 

ح كةصػط كتيصػير ا كةيػاف ثفة ال ي يو  فو أ ػدو ا  ظػيـ مػا يػدمكه ليػذا ال فػـ مػف  ػر جاء ة دىـ 
 إال  فػػػييـ  ينػػػاه تقػػا تصػػػاد ال ال يػػد ليػػػذا الن ػػكييف تػػػاري  للػػي ات الاالمطٌػػػل ػػات ال ػػػربا لػػإف 

  .ةيما مكلكديف أك إلييما ناز يف إما ةالقطريف متكاطنيف
 يديمػػػو الن ػػػك ةػػػيف اللػػػفة النقط ػػػت اتمػػػد ىػػػذا لػػػو القطػػػراف لػػػكال أنػػػو ليػػػو مريػػػة ال لممػػػا

 ر.آ  نظاـ لو كلصاف اك ديثو
 مػف آراء كمصػا ؿ لػو الن ػك كالف ػة  المػرادم كردنا  فكةذلؾ أصتطيا أف أيكؿل  أف ما   
ت صػػس لنػػا صػػمات تفػػؾ ال قةػػة ا كمػػا كلػػؿ إليػػو المػػرادم مػػف  مػػا ىػػو إال آراء اجتياديػػة  لػػو صتةػػو

  لالة لصرا كاتصاع ثقالة .
االطػػػػػػيع ا امتػػػػػػازت آرا ػػػػػػو لصػػػػػػاف ر مػػػػػػو ا مػػػػػػف الن ػػػػػػاة ذكم الثقالػػػػػػة ال اليػػػػػػة ا كاصػػػػػػا 

ف صػػػػػػػػاف متػػػػػػػػمثرنا ة ػػػػػػػػي و . كيظيػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػؾ جفينػػػػػػػػا لػػػػػػػػو آراء  ةالمكضػػػػػػػػك ية ا ك ػػػػػػػػدـ التة يػػػػػػػػة ا كا 
المػػػػػػػػرادم ال الػػػػػػػػة التػػػػػػػػو  ػػػػػػػػالؼ لييػػػػػػػػا الن ػػػػػػػػاة ا كرد  فػػػػػػػػييـ لصانػػػػػػػػت تفػػػػػػػػؾ اآلراء ا تيػػػػػػػػارات 
م  الػػػػػة لفمػػػػػرادما أك اآلراء التػػػػػو صػػػػػاف لييػػػػػا تاة نػػػػػا ت ػػػػػد الن ػػػػػاة ا  كىػػػػػذه التة يػػػػػة ال تمثػػػػػؿ أ

نما ت ةر  ف يدرتو لو ا تيار اللكاب مف اآلراء.   رج ليذا ال الـ كا 
ىو الصحيح و المختـار و ااقـرب إلـخ  لمف ملطف ات التمييد كالمكالقة  ند المرادم ل ]

[ كيػػد كردت ىػػذه اتليػػاظ لػػو صتةػػو مػػا يزيػػد  ػػف  الصــواب و اارلــح و ىــو أقــيس و ىــو ااظيــر
أك  ضعيف و نادر و ًل يصح وض كالم الية  نده ليو ل ] ( مرة ؛ أما ملطف ات اال ترأَُ)

 ( مرة .َُٖ[ ككردت ىذه اتلياظ لو صتةو ما يزيد  ف )زعم ي فؽ ة د ليظة 
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 :كتبومن فراء المرادي ف  
 

  (3)اًلسم الموصول : 
ذىب المرادم إلو أف  ما  الملدرية  رؼ ملدرم ال ي تاج إلو  ا د كىك لو ىذا 

كرأيوا كم الؼ لمذىب ات يشا كاةف الصراج الفذيف ذىةا إلو أف   ما    مؤيد لقكؿ صيةكيو
الملدرية اصـ ي تاج إلو  ا د صما  ارض المةردا كالمازنوا كالصييفو لو يكليـل  أنيا ميتقرة 

  ليو ما الي ؿ  (ِ)إلو ضميرا لإذا يفتل ي جةنو ما يمتى ةوا لتقديرهل القياـ الذم يمتى ةو
ةم نو الذما لإنيا إذا صانت ةم نو الملدر لـ ت ت  إلو  ا د ي كد  فييا  ةم نو الملدرا أك

ذا  نما ىو ةمنزلة أف ما الي ؿ لو يكلؾ  ةف نو أف  رج زيد   لو تمكيؿ ملدر كا  مف لفتياا كا 
 .(ّ)صانت ةم نو الذم لـ يصف ةد مف  ا د ي كد  فييا مف لفتيا

 

 (4)التنازع ف  العمل: 

   " فممواحد منيما العمل
ياؿ المرادمل  ال مؿ مف أ د المتناز يف لو ليظ المتنازع ليو تف اآل ر لو  مؿ كلصف لو 

 ضميره  ا لقدر لآل ر ضميران لا ين صاف أك مي كالن . 
الذم ياؿل  مف ا تار إ ماؿ الي ؿ الثانو  (ٓ)لمذىب اةف جنو هتمييدمف إف ما ذىب إليو المرادم 

كضرةنو زيدا كضرةنو كضرةت زيدانا كنظير ىذا يكؿ  ال امؿ اتيرب ن كل ضرةتي  وتن
 ل (6)اليذلو

ـــــا                         نَّم ـــــوم  وا  ـــــو الك م  ـــــا ت ْعل  ـــــ  إ نَّي   ب م 
 

خ  لَّ ما ي ْمض  ْن ل   ت وكَّل  ب اا ْدن خ وا 

 
 

 ل (7)كلو إ ماؿ اتكؿ يكؿ صثير
ــــاق ن                       ــــبر  عنــــك  ف ع   ولقــــد أ ر ْدت  الصَّ

 
يم    ـــــْن ى ــــواك  ق ـــــد  م ــــق  ب ق ْمب ــــ  م  ع 

 
 

 
                                                  

 .ُْٕ/ُتكضير المقالد (ُ)
 .ِٓٔ/ُىما اليكاما  (ِ)
 .ٕٖ/ُاتزىية لو  فـ ال ركؼ (ّ)
 .ُٗٓ/ِا كانظرل  رح اةف  قيؿ ّٓٔ/ِتكضير المقالد  (ْ)
 .ُُٕ؛َُٕ/ِال لا ص  (ٓ)
 ُِٕ/ُكاتمػػالو  ِٕٔ/ُّكالػػكالو ةالكليػػات  َُِّ/ّالةيػت تةػػو  ػػراش اليػذلو لػػو  ػػرح أ ػػ ار اليػذلييف  (ٔ)

 . ُّٕ/ِكالصامؿ  ْْٓ/ُكال  ر كال  راء 
 . ُِٗٓ/ٓكالل اح  ُِِ/ُكالم صـ  ُّٖ/ِٔكتاج ال ركس  ِٕٓالةيت لصثير لو ديكانو ص (ٕ)
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كمف ذلؾ يكؿ مف  ىذيف الةيتيف  يث ياؿ  ف اتكؿل  (ُ)ذصر اةف جنو لو ال لا ص
إ ماؿ مف ا تار إ ماؿ الي ؿ الثانو تنو ال امؿ اتيرب  كياؿ  ف الثانول  كمما جاء لو م نو 

لصفما كالؽ اةف جنو  الؼ آ ريف منيـ اليراء الذم ذىب إلو أف ال مؿ  اتكؿ يكؿ صثير ا
 .لصفييماا لقكلؾل ياـ كي د زيدا لإف   زيدان   مرلكع ةالي فيف

لرد المرادم يكؿ اليراء يا يل  كالل ير ت دىما  صما رد الة داديكف ما ذىب إليو اليراء 
تنا ال ن مؿ لا ين ليو ل يف لو مكضاا  ؛ا ؿ ةالي فيف لذلؾ ممتناةقكليـل  لإف صاف رلا الي

ةؿ لـ ن فـ  ي ان كا دانا اصمان ميردانا كال صفمة ميردة  مؿ لييا  اميف  ثـ يقكلكفل  لإف صاف يد 
 ج فيما صال وء الكا د لج فو إياىما صال وء الكا د غير جا ز تنو ال داللة  فيو .

لمرادم لو ىذا الةاب ىك أنو يةيف أم الي فيف أ ؽ ةال مؿا كأف  فيو ا يؤ ذكلصف مما 
لقاؿل  –اةف مضاء   لو يكليـل ياـ كي د زيد  –اال تيؼ مكجكد ةيف الن اة ىنا صما كض و 

 لإف  فقت زيد ةالي ؿ الثانو لإف اليراء ال يجيزها كالصصا و يجيزه  فو  ذؼ اليا ؿ كغيره يجيزه 
حَتَّ  تٌََبزَتْ جِةلْحِجَةتِره ما ة دها كالدليؿ  فو  ذلو يكلو ت الولالذم ييص (ِ) فو اإلضمار

 ا (ّ)

جِةلْحِجَةتِ
 ل (ْ)ةكل ة مذىب الصصا و يكؿ  فقم ا (ّ)

 وك م يب   ن ْبم ي م فبذَّت رلال    وأرادىا ليا باارط  تعلَّق  

 كؿات لو ضمرأ كلكا  الي فيف مف كا د لو ييضمر ال ليك لفصصا و  اىده كىذا الةيت 
 ت يؽ  لقاؿ كؿاات  مؿأك  الثانو لو اضمر كلك رجاؿ كأرادىا رطوةات ت يقكا  لقاؿ الثانو  مؿأك 

 .رجاؿ رادكىاأك  رطوةات
صما لـ ي تفؼ الةلريكف كالصكليكف لو ال مؿ ت دىما كلصف ال يؼ ةينيما ىك أف 

 ل (6)مصت يديف ةقكؿ ال ا ر (ٓ)الصكلييف ذىةكا إلو إ ماؿ اتكؿ

ـــــ   ق ـــــْد ن ْغن  ـــــْورا  و  ـــــر ح ع ص  ن  ـــــا و   ب ي 
 
 

ــــــد اًل    ــــــر د  الخ  ــــــا ي ْقت ــــــْدن ن ا الخ  ب ي 
 

 

                                                 
 .ُُٕ؛َُٕ/ِال لا ص  (ُ)
 . ُِٔ؛ُُٔ/ِا ك رح اةف  قيؿ ّٓٓ/ٓا كم نو الفةيب ٔٗ/ّانظرل ىما اليكاما  (ِ)
 . ِّ/ّٖصكرة ص  (ّ)
  زةػو  ّّٓ/ ُْ   يؽ  ِْٓ/ َُ كالفصاف آٗص الن اة  فو كالرد اّٖص ديكانو لو الي ؿ ل فقمة الةيت(ْ)
 الف ة كجميرة إّٓص الن اة كتذصرة اَُِ/ ِ المصالؾ أكضر لو نصةة كةي آُ/ ّ الن كية كالمقالد  زةو 

 .ُْٕ/ ِ إُِ/ ُ التصييؿ ك رح آُِ/ ُ كالمقرب أّٗص
 .ُٖٕ/ُا ك رح اتليية  ْٖ؛ٕٗ/ ُانظرل اإلنلاؼ  (ٓ)
 .  ٕٕ/ْكةي نصةة لو المقتضب  ٕٗ/ُكاإلنلاؼ  ٖٕ/ُكالصتاب  ُّٕالةيت لمرار اتصدم لو ديكانو ص (ٔ)
ْ/ٕٕ  . 
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 ل (3)كيقكؿ امرئ القيس
ــة    ً ْي ــ  م ع  ــا أ ْســع   اْدن   ف م ــْو أ نَّ م 

 
 

ــال    ــن  الم  ــل  م  ــْب ق مي ــْم أ ْطم  ل  ــان  و  ك ل 
 

 
 

 
 

 ل(ّ)م تجيف ةقكؿ ال ا ر( ِ)كذىب الةلرييف إلو إ ماؿ الثانو 

 ن وســـبَّ  نصـــلا  لـــو ســـببت  ولك ـــنَّ 
 
 

 وىاًـم   بنو عبد ًـمس مـن منـاف   
 

 
 

 

آَتٌُوِا أُمْسِغْ عَهَيْوِ قِلْسبًصما ا تجكا ةقكلو ت الول 
.كيد رد اةف اتنةارم يكؿ الصكلييف (ْ)

كاصت يادىـ ة  ر امرئ القيس  يث ياؿل  إنما أ مؿ اتكؿ منيما مرا اة لفم نو تنو أ مؿ 
 كمنول ا(ٓ)الصيـ متنايضان الثانو لصاف 

ـــــسء  إ ننـــــ                ـــــم أ ْلـــــف  اا خ  ل ـــــْون   ول  ل 
 

ــل    ميمــ َّ م ْيم  ميــل  مــن خ  ل غ يــر ل 
(6) 

 

 
 

 كمما يؤيد ل ة مذىب الةلرييف لو إ ماؿ الثانو اصت ياد الصيكطو ةقكؿ ال ا رل
ػػػػػا به          ييٍرًضػػػػػيؾى لى  إذا صيٍنػػػػػتى تيٍرًضػػػػػيًو كى

 
 (ٕ)لىصيػػػػٍف لػػػػو ال ىٍيػػػػًب أىٍ يىػػػػظى لفػػػػكدّْ ًجيػػػػاران  

 

 
 

 ةج ؿ  لا ب  لا ين  ليرضيؾ  كىك الي ؿ الثانو.
 : (8)إعراب ااسماء الستة

كا  راةيا ة رصات مقدرة لو  ا ذىب المرادم إلو  دـ التزاـ النقص لو اتصماء الصتة
ال ركؼا كىذا تمييد لمذىب صيةكيو كجميكر الةلرييفا صما ل  و اةف مالؾ كأةك  يافا كاةف 

كىك  ااى اـا أما الصصا و كاليراء لقد ذىةا إلو أنيا م رةة مف مصانيف ةال ركؼ كال رصات م ن 
 ذؼ ا صما أف ىذه ا كأف  إ راةيا ةال ركؼ ت كيض  ما د فيا مف ال(ٗ)مذىب الصكلييف

                                                 
كتكضػػػير  ٕٗ/ُكالصتػػػاب  ٕٗ/ُؼ كاإلنلػػػا ٖٗ/ّكىمػػػا اليكامػػػا  ّٗالةيػػػت المػػػرئ القػػػيس لػػػو ديكانػػػو ص (ُ)

 . ٕٔ/ْكةي نصةة لو المقتضب ِِٖ/ُالمقالد 
 . ُٖٕ/ُا ك رح اتليية  ْٖ؛ٕٗ/ ُانظرل اإلنلاؼ  (ِ)
 .ْٕ/ْكالمقتضب  ُٖ/ُكاإلنلاؼ  ٕٕ/ُكالصتاب  ْْٖالةيت لفيرزدؽ لو ديكانو  (ّ)
 . ُِّْ/ْكالل اح  َْٗ/ِْكتاج ال ركس  
 . ٔٗ/ُٖصكرة الصيؼ  (ْ)
 . ّٖ/ُاإلنلاؼ  (ٓ)
كتكضػػير  ّٓٓ/ٓكم نػػو الفةيػػب  ِْ/ّكجػػاما الػػدركس ال رةيػػة  ِِّ/ُالةيػػت ةػػي نصػػةة لػػو ىمػػا اليكامػػا  (ٔ)

 . ْْٗ/ُِكا  راب القرآف  ّٓٓ/ِالمقالد 
 . ُّٔ/ِكاةف  قيؿ  ُِّ/ْكم نو الفةيب  ِٓ/ّالةيت ةي نصةة لو جاما الدركس  (ٕ)

 . َْٔ/ِكتكضير المقالد 
 . ُّٔ؛ُّّ/ُضير المقالد انظرل تك  (ٖ)
 .ُّ/ُا كاإلنلاؼ ُِٕ؛ُِٔ/ُانظرل ىما اليكاما  (ٗ)
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أيضا إلو نقص  ىف  مصت يدان  (ِ)كذىب ث فب الصكلو ا(ُ) ال ركؼ  ند ات يش دال ؿ إ راب 
 ل (1)مصت يدان ةقكؿ اةف ىرمة

 ا أعطــــاك فضــــس  مــــن عطيتــــو                 
 

ـــ  ـــا مضـــخ وىـــن   خعم  ىـــن  ىـــن  فيم

 

 
 

إ راب كأف  اتلؼ كال اء لو )أ يؾ(  ركؼ ا كصذلؾ ج ؿ المازنو الةاء لو )أةيؾ( 
مدرصة  ا تار رأم كالكاك كالياء   ركؼ إ ةاع  دثت  ف ال رصات كةذلؾ يصكف المرادم

 ليما يت فؽ ةإ راب اتصماء الصتة ة رصات مقدرة  فو ال ركؼ . (ْ)الةلرة

أما المتم ركف مف   فماء ال رةيةا لقد ذىب الزةيدم إلو إ راةيا ةال ركؼ  اتلؼ كالكاك 
ليػو ىػف الػنقص كىػك اإل ػراب ةال رصػات مصت ػيدان ة ػديث  ب الصيكطو إلو القػكؿل  كالياء  كذى

 .(ٔ) مف ت زل ة زاء الجاىفية لم ضكه ةيف أةيو كال تصنكا  (ٓ) الرصكؿ لفو ا  فيو كصفـل
 (7)الملعول معو: 

  نالب المي كؿ م و كتقديمو  فو ملا ةو  
ـــب   ـــم  ـــ اللعـــل   ن  ا م   ً ـــ و  ي  بْ و                 قْ ب  س 
 

  ااحق   ف  القول   ًل بالواو   صب  ا النَّ ذ   

 
 

ل ال ي مؿ لو المي كؿ م و ال امؿ الم نكم اتكلو ة ث المرادم لو ىذا الةاب نا يتيفل
صاصـ اإل ارةا ك ركؼ الت ةيوا كالظرؼا كىك لو ىذا مكالؽ لصيةكيو الذم ذىب إلو أنو ال 

 اصتكل  ا كتةو إص ؽ الزجاج إلو أنو منلكب ة امؿ مقدر لقكلؾل (ٖ)ينلةو ال امؿ الم نكم
 .(ٗ)ال  ةةى  ا لالتقديرل اصتكل الماء كالةسى   كال  ةىةى  الماءي 

أما الجرجانو لقد  (َُ)لفمي كؿ م و مف ل ؿ أك م ناه   كىك أيضان يكؿ الزم  رمل  الةد
ل اليو المرادم لو ىذه المصملة صما  الؼ   (ُ)الكاك ىك النالب لفمي كؿ م و  ذىب إلو  أفَّ 

 ل (ِ)ث فةان المصت يد ةقكؿ ال ا ر

                                                 
 .ُِٖ/ُىما اليكاما  (ُ)
 .ُِ/ُمجالس ث فب  (ِ)
 ٕٔ/ٕكتػػػاري  دم ػػػؽ  ِٓٔ/ٕك زانػػػة اتدب  ِِٕ/ٖكتػػػاري  ة ػػػداد  ِِّالةيػػػت الةػػػف ىرمػػػة لػػػو ديكانػػػو ص (ّ)

 . ِِْ/ُكىما اليكاما 
 .ُْ؛ُّ/ُانظرل اإلنلاؼ  (ْ)
 . ُّٔ/ٓ( ال ديث لو مصند اإلماـ أ مد ٓ)
 .ُِٗ/ُىما اليكاما  (ٔ)
 .ّٔٔ/ِانظرل تكضير المقالد  (ٕ)
 .ُٕٕ/ِىما اليكاما  (ٖ)
 .ُّٖ/ُا كأصرار ال رةية ُٓٓا كالجنو الدانو َِٔ/ُانظرل اإلنلاؼ  (ٗ)
 .ُٕٔ/ِا كىما اليكاما ُّٖ/ُانظرل أصرار ال رةية  (َُ)
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ــــــــيك ْم                ــــــــ  أ ب ــــــــت م  وب ن  ــــــــوا أن  ف ك ون 
 

ـــــــــال    ـــــــــن  الط ح  ـــــــــْين  م  ـــــــــان  الك ْمي ت م ك 
 

 

 
 

نما( صكنكا) لا ؿ ىك الذم الضمير  فو ي طو كلـ( أةيصـ كةنو) نلب إنو ليو ال اىد  كا 
 (.صكنكا) لو كالنالب م وا مي كؿ تنو انتلب

كالنالب ىك الكاكا الثانيةل تقديـ المي كؿ م و  فو ملا ةو  أةيصـ كالتقدير  ندهل ما
ن كا اصتكل كال  ةة الماءا كىك مذىب الجميكرا كيد من و المرادم م اليان الجميكرا كاةف جنو 

 ل (4)متمصصان ةقكؿ ال ا ر (ّ)الذم أجازه
ـــــة                  يم  ن م  يب ـــــة  و  ـــــا  غ   ً ف ْح ْعـــــت  و  م   ل 

 
ث    ْني ا ب م رْ  ث س  ال  ل ْست  ع   ع و حخ ص 

 
 
دـ تنو م طكؼ  فو  نميمة   كلصنو يي ؛ لقد  د الجميكر الكاك لو ىذا الةيت لف طؼ

لال امؿ ا  فو ما ذىب إليو أىؿ الةلرة كرأل المرادم لو نالب المي كؿ م و ؛  (ٓ)لفضركرة
 .(ٔ) ند الةلرييف ىك الي ؿا أما الصكلييف لقد ذىةكا إلو أف المي كؿ م و منلكب  فو ال يؼ

 
 

    (7)حرف اللر ب ْمو : 

ذىب المرادم إلو أف  ةىٍفوى  اصـا يؤيد ما ذىب إليو د كؿ  رؼ الجر  فييا لو يكلو 
اًلً يفى  مًلً ةىادً  أىٍ دىٍدتي ت الول   ا اللَّ طىرى  كىالى  صىًم ىٍتا أيذيفه  كىالى  رىأىٍتا  ىٍيفه  الى  مى فىو  ى  ةى ىرو  يىٍفبً   ى

 .  ديث يدصو (ٖ)   فيوً  أيٍطًفٍ تيـٍ  ما ةىٍفوى ا ذيٍ ران 
إف ما ذىب إليو المرادم م الؼ ل يره مف الن اة لقد ز ـ ات يش أف   ةىٍفوى    رؼ جر 

ةفو    الترؾ يضاؼ ليقاؿلةم نو  مف  كذىب الزم  رل إلو أنيا اصـ ل ؿا كملدر ةم نو 
كاآل ركف  دكىا لو  ركؼ االصتثناءا ليو  ند الصكلييف ا (ٗ)ا صمنو ييؿل ترؾ زيدو  زيد

                                                                                                                                            
 .ُٕٕ/ِا كىما اليكاما ُٓٓالجنو الدانو  (ُ)
  ٕٔ/ّكجاما الدركس  ِٖٗ/ُكالصتاب  ُٕٕ/ِالةيت ةي نصةة لو ىما اليكاما  (ِ)

 . َّٔ/ُُكا  راب القرآف 
 .                   َُّ/ّا ك زانة اتدب ُٖٕ/ِا كىما اليكاما ّّٖ/ِانظرل ال لا ص (ّ)
  ّّٖ/ِكةي نصةة لو ال لا ص  ُُْ/ٗك زانة اتدب  ِّٔ/ُالةيت ليزيد ةف ال صـ لو اتلكؿ  (ْ)

 . ُٕٗ/ِكىما اليكاما 
 .َِْ/ِا ك رح اةف  قيؿ ُُّ/ّانظرل  زانة اتدب  (ٓ)
 ..َِٕ؛َِٔ/ُانظرل االنلاؼ (ٔ)
 .َْٕ/ِانظرل تكضير المقالد  (ٕ)
 .ِْٕ/ّا الجاما الل ير لفصنف كالمصانيد  ّّْ/ِال ديث لو رياض اللال يف  (ٖ)
 .ِْٔا كالجنو الدانوَِْ/ِا كانظرل م نو الفةيب ُٔٗ/ُالميلؿ  (ٗ)
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أم   الصيما ات رار  كيد أنصر  –كالة دادييف ةم نو  الصيما  ن كا أصممت ال ةيد ةفو ات رار 
 .(ُ)الةلريكف ذلؾ تف  إال  لو االصتثناء ال تقا مصانيا

اصو مذىب الصكلييف كالة دادييف ةقكلو لو ةاب االصتثناء  كىينا صفمات كذىب الصص
 .(ِ)اصتثنا ية ىول  ليسا كال يصكفا كةفو أيضان  ند اال يشا كتنلب ما ة دىا ألةتة  

أما يطرب لقد ركل رلا ما ة دىا  فو أنيا ةم نو  صيؼ  كيد ركل الرلا كالنلب كالجر لو يكؿ 
 ل (1)ال ا ر

يا  ى امات يـــــا                  ـــــاح  م  ض  ـــــال  م   ت ـــــذ ر  الل 
 

 ب ْمو  ااك فَّ ك أنَّيا لم ت خمق   

 
 

 . (ْ)ككالقو اةف ى اـ لو ج فيا ةم نو صيؼ
 

 (5)إضافة أفعل التلضيل -أ   إلضافة:ا: 
تنو ين ت ةالم رلةا كىك مذىب صيةكيو  كيد نقؿ  ف  ؛ذىب المرادم إلو أنيا م ضة

اةف الةقاءا كالصكلييف كجما ة مف المتم ريف صالجزكلوا كاةف أةو الرةياا كاةف  ليكر أف 
تنيا لو تقدير االنيلاؿ ةالضمير لا ؿ أل ؿ أم أنيا منيلفة ةو لو  ؛إضالة غير م ضة

ا كلك صانت إضالتو م ضة لـز  القكـ ألضؿً  ةرجؿو  مررتي  ل   ال قيقة كالتقدير ةدليؿ يكليـ
 .(ٔ)كلؼ النصرة كالم رلة 

 

ا الفذيف وكلك يارنا رأم المرادم ةآراء اآل ريف لكجدناه يد  الؼل اةف الصراجا كاليارص
 .(ٕ)ذىةا إلو أف إضالة أل ؿ التيضيؿ غير م ضة 

 

إلو ذلؾ أيضان يقكؿل ا فـ أف أل ؿ ىذه التو يراد ةيا التيضيؿ  (ُ)صما ذىب اةف ي يش
مف اإلضالة المنيلفة غير الم ضةا لي تييد ت رييانا تف النية لييا التنكيف كاالنيلاؿ لتقديرؾ 

   ...لييا  مف

                                                 
 .َِِ/ِىما اليكاما  (ُ)
 .َُْ/ُميتاح ال فـك ( ِ)
كةػي نصػةة  ُُٕٔ/ّكتكضػير المقالػد  ّْٓ/ّٔكتػاج ال ػركس   ِْٓالةيت لص ب ةف مالؾ لػو ديكانػو ص (ّ)

 . ِْٓكالجنو الدانو  ُُِ/ٔك زانة اتدب  ُِِ/ِلو ىما اليكاما 
 .َِٕ؛َِْ/ِانظرل م نو الفةيب  (ْ)
 .ٕٖٕ/ِتكضير المقالد  (ٓ)
 .َْٔ/ِ ا ية اللةاف  (ٔ)
 .َْٔ/ِانظرل  ا ية اللةاف  (ٕ)
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 :(1)إضافة م  -ب

ـــــــ ـــــــ    وم  ـــــــل  مييـــــــا ق  ف    ْ م  ـــــــون   ي  ل                       ق 
 

ـــــــــتح    ـــــــــيتَّ  لســـــــــكون   وكســـــــــر   ف                                  لْ ص 
كىك  ااصـ لمصاف االلط ابا أك كيتو  فو ما يفيؽ ةالملا ب  ياؿ المرادمل  ما 

 .ميـز لإلضالة  فو الظرلية  
ليصكف المرادم ةذلؾ مكالقان لمذىب صيةكيو لو إضالة  ما  ىذه ةمنيا اصـ ميـز 

  فو أف اإلجماع من قد –صما ياؿ المرادم  –ذم ز ـ لإلضالةا كم اليان تةو ج ير الن اس ال
ل اصـ ةدليؿ التنكيف لو    رليتيا إذا صانت صاصنة  كيد رد اةف ى اـ يكؿ الن اس  يث ياؿل  ما

 مَعِاَ مَهْ ذِكْسُ ىَرَب ل (ّ)ا  كد كؿ الجار لو  صاية صيةكيو   مف م ؾ   كيراءة ة ضيـيكلؾ  م ن 

ا كىو  ند رةي ة مةنية  فو الصصكف (ْ) كأنيا ةايية  فو اصميتيا   ةىؿٍ   قَحْهِا مَهْ ًَذِكْسُ
مذىب  وف لـ يكضاا لصار ة ض المتم ريف صاةف ى اـ  فا  لتضمنيا م نو  رؼ الملا ةة ك 

 المرادم لو ج ؿ  ما  اصمان ميزمان لإلضالة.
 
 

  (5)نعم و بمس: 

 يذصر الم لكص ةالمدح كالذـ  ة د اليا ؿا كلو إ راةو ثيثة أكجول 
 مةتدأ كالجمفة يةفو  ةره. - أ
  ةر مةتدأ كاجب ال ذؼ . - ب
 مةتدأ  ذؼ  ةره . -ج    

 (ٕ)كىك ما ذىب إليو   الزجاجوا (ٔ)ياؿ المرادمل  اتكؿ ىك الل يرا كةو جـز صيةكيو 
أيضان  . كةذلؾ تصكف   ن ـ ك ة س   ل فيف ةدليؿ يكلول  أف يذصر لا فيما   صما لـ ي تفؼ  ما 

  لما نقؿ  ف ال رب يكليـل اةاتلاؿ الضمير المرلكع ةيما ا ذىب إليو الصصا و لو ل فيتيما

                                                                                                                                            
 .ْ/ّ رح الميلؿ  (ُ)
 .ُٖٔ/ِتكضير المقالد  (ِ)
 .ِْ/ُِصكرة اتنةياء  (ّ)
 .ُٖٔ/ِا كانظرل ىما اليكاما ِّّ؛ِِّ/ْم نو الفةيب  (ْ)
 .ُٕٔ/ّا كانظرل  رح اةف  قيؿ ِِٗ/ِتكضير المقالد  (ٓ)
 . ِِٗ/ِتكضير المقالد  (ٔ)
 .َُٖ/ُالجمؿ لو الن ك  (ٕ)
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 (ُ)صيصاف صاةف ا ا إال أف المرادم يد  الؼ آ ركف مف الن اة  كا رجاالن مي  ٍ ا كنً   ا رجفيفمى  ٍ نً  
 ف ث فب  (ِ)اةف اتنةارل والذم ذىب إلو أف الم لكص ةالمدح كالذـ ةدؿ مف اليا ؿا ك ص

ر ةمكلده لقاؿل  كا ما ىو ةن ـ المكلكدة   ةد كؿ  رؼ  ّْ  راةيان ةي أ ف صفمة  ف اليراء أف 
ذا ما يي  ؽ الةلرييف لو نجده يد كال اكرف رأيو ةمذىب المدرصتيفالجر  فيياا لا تةركىا اصمانا كا 

 .(ّ)أنيما اصماف مةتدآف وك الؼ الصكلييف الذيف ذىةكا إل ال فيتيما

 :(4)أفعل التلضيل

   مف الملا ةة تل ؿ التيضيؿ  
كىك مذىب صيةكيو كالمةردا كيد  الؼ ا  االةتداء  ىذه تييد فٍ مً  ذىب المرادم إلو أف  

 أنيا لم نو المجاكزةا كتقديره لو  زيده لو ذلؾ  الناظـ  لو  رح التصييؿ الذم ذىب ليو إلو 
جاكز زيد  مران لو اليضؿا ثـ ياؿ المرادمل  كأيكؿل الظاىر صكنيا الةتداء  امف  مرك  ألضؿي 

صقكؿ المةرد كما رد ةو الملنؼ مف أف االةتداء لك صاف  ؛ال ايةا كال تييد م نو التة يض
د يةفو  ا كليس ةيـز تف االنتياء يد يترؾ مقلكدان لجاز أف يقا ة دىا  يد ا يد رد ةو   اةف كال

إذ ال  ؛لصكنو ال ي فـا أك لصنو ال يقلد اإل ةار ةوا كيصكف ذلؾ أةفغ لو التيضيؿ ؛اإل ةار ةو
يقؼ الصاما  فو م ؿ االنتياءا أما المتم ركف لقد أيدكا ما ذىب إليو المرادما منيـ اةف ص يد 

 الذم ياؿل  يةطؿ صكنيا لفتة يض أمرافل
 دـ لي ية ة ض مكض يا.  - أ
 صكف المجركر ةيا  امان ن كل  ا أ ظـ مف صؿ  ظيـ . - ب

  
 (5)اإلعراب ف  اًلسم واللعل: 

ذىب المرادم ىنا مذىب الةلرييف لو ألالة اإل راب لو االصـ كلر يتو لو الي ؿا 
لو  م اليان الصكلييفا كاةف  ركؼ ليما ذىةكا إليوا  يث ياؿل  مذىب الةلرييف أف اإل راب

االصـ ألؿ كلو الي ؿ لرعا كياؿ الصكليكف أنو ألؿ لييماا ك ف ة ض المتم ريف أف الي ؿ 
 .(ٔ)أ ؽ ةو مف االصـ 

                                                 
 .ّٖ/ِ رح التلرير  فو التكضير  (ُ)
 .ٕٖ/ُاإلنلاؼ  (ِ)
 .ٖٔ/ُاإلنلاؼ  (ّ)
 .ّْٗ/ِتكضير المقالد  (ْ)
 .ّٓ-ّّ/ُانظرل  رح التصييؿ الةف مالؾ  (ٓ)
 .ّٕ/ُ رح اةف  قيؿ  (ٔ)
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ياؿ المرادمل  كالل ير مذىب الةلرييف لما ذصرا كىك كجكب يةكؿ االصـ ةلي ة 
ىذه الم انو كا دة م انو م تفيةا كىول اليا فيةا كالمي كليةا كاإلضالةا لفكال اإل راب ما  فمت 

مف اللي ةا كذلؾ ن كل ما  صف زيدان ةالنلب لو الت جبا كةالرلا لو النيوا كةالجر لو 
االصتيياـا لفكال اإل راب لكيا الفةسا صما ض ؼ رأم اةف  ركؼ الذم ياؿل  أصثر اتصماء 

تنو  م رب كأصثر اتل اؿ مةنوا كالصثرة دليؿ اتلالة  ا لرد  فيو المرادم ةقكلول  كىك ض يؼ
 يد تصثر اليركعا كتقؿ اتلكؿ  .

كجب اإل راب لو اتصماء مكجكد لو اتل اؿ أأما الصكليكف لقد ا تجكا ةمف الفةس الذم 
لو المكاضا ن كل  ال تمصؿ الصمؾ كت رب الفةف  ةالنلب نيو  ف الجما ةينيماا كةالجـز لنيو 

ةا ة الثانو ياؿ ا  لمرادم مجيةان  فو ا تجاج الصكلييفل نيما مطفقانا كةالرلا نيو  ف اتكؿ كا 
 كأجيب ةمف النلب  فو إضمار أفا كالجـز  فو إرادة الا كالرلا  فو القطا لفك أظيرت 

 .(ُ)ال كامؿ المضمرة لـ ت ت  إلو اإل راب  
 

 

 :إظيار ضمير الرف  بعد فعل الغامب والغامبة 
ياؿ المرادمل  ىؿ يجكز إةراز جا ز ال ياءا ليقاؿل)زيد ياـ ىك(ا كيج ؿ )ىك( لا ؿ 
)ياـ( ؟ لالجكابل ال يجكز إظياره إال لو مكاضا صال لر ةاالا كالضمير  ىك  لو المثاؿ 

أنو أجاز ذلؾ لو ا ال لر ةإال ىك ما  صو  ف المةرد  أفٌ ك المذصكر تكصيد لفضمير المصتصفا 
و م نو ال لرا لقكلؾل ياـ أناا ةم نول ما ياـ إال أناا كالمرادم لو ىذه ال  ر كغيره  ف

أىف ييًمؿَّ ىيكى المصملة ال ي رج  ف رأم صيةكيوا لقد جكز لو يكلو ت الول
(ِ). 

ا أف إظيار الضمير لو ال  ر (ّ)كيكلؾل مررت ةرجؿ مصرمؾ ىك صكف الضمير لا ين 
الذم ياؿل  يجكز لو ال  رل ياـ ىكا كياـ أنا   كةذلؾ ىك مذىب صثير مف الن اة منيـ الجرمو 

صاف ا تراط المرادم لو إظيار الضمير لو مكضا ال لر ةإال ي تفؼ  ما ذىب إليو الجرموا 
كا تراطو ذلؾ ضركرة   ريةا كىك ما ىذا يؤيد ما ذىب إليو الجرمو ةقكلول  كىك ل ير تنو 

 يجكز إيامة المنيلؿ مقاـ المتلؿ لفضركرة  .
 "(4)اسم اإلًارة "ذا: 

                                                 
 .ّٕ؛ِّ/ُانظرل  رح التصييؿ  (ُ)
 .ِِٖ/ِصكرة الةقرة  (ِ)
 .ُّْ/ُا كتكضير المقالد ُّٗ/ُ ا ية اللةاف  (ّ)
 .َْٓ/ُانظرل تكضير المقالد  (ْ)
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ذىب المرادم إلو أف اصـ اإل ارة  ذا  ثيثو الكضاا كما ذىب إليو تمييد لمذىب 
ثيثو الكضا ثـ ا تفيكا لو الم ذكؼ لقيؿل  -ذا–مذىب الةلرييف أف  ل  الةلرييف ةقكلو 

ال يفا كييؿل اليـ كىك اتظير تنيا ظرؼ  ياؿ مدلين  فو ل ة تمييده لمذىب الةلرييفل 
 كيدؿ  فو ل ة يكؿ الةلرييف أف  ذا  ثيثو الكضا يكليـ لو التل ير  ذييا  ةثيث 

 صـ صما ذىب إليو الصكليكف .لالذاؿ ك دىا ليصت ىو اال ا(ُ)ياءات
كمف تاة و مف الةلرييف إلو أف ألفو  ذمِّ  ةت ديد الياءا إال أنيـ  (ِ)كذىب ات يش

( لمةدلكا مف الياء أليان ل ي يفت ؽ ةػ  صو ا كذىب ة ضيـ إلو أف م ذلكا الياء الثانية لةقو )ذ
ةاب ) ييت( ل ذؼ اليـ ةيتر الكاك تف ةاب ) كيت( أصثر مف  –ذكم  –ذا  –اتلؿ لو 

 تمصيدان لإلةياـ كيفةت الكاك أليان لت رصيا كانيتاح ما يةفيا .

الذاؿ  –المرادم لو م ارضتو الصكلييف ليما ذىةكا إليو مف أف  االصـ ذا  مذىبجفو يت
ا لقد ا ت  الصكليكف ليما ذىةكا إليو ةقكليـ لو التثنية  ذاف  (ّ)ك دىا كما زيد  فييا تصثير ليا  

 لاتلؼ كالنكف لفتثنية لفـ يةؽ إال الذاؿا كأف ألؼ  ذا   ند الصكلييف زا دة.

 لو يكؿ ال ا رل (ْ)  ةم نو  ن ـ كمما أيد ةو مذىب صيةكيو كجميكر الةلرييفا كركد  إفٌ  

 يػػػػػػػػػػػػالكا صةػػػػػػػػػػػػرت لقفػػػػػػػػػػػػت إٌف ا كرٌةمػػػػػػػػػػػػا                  
 

 (ٓ)ذصر الصةير  ةاةو لتطٌرةا 

 
 

 
 (6)كان وأخواتيا: 

 يظير كاض ان ميؿ المرادم إلو مذىب الةلرييف لو ىذا الةاب كتمييده ليـ لو ذىاةو إلول
أنيا رال ة ليصـ نالةو لف ةرا كالصكلييف ذىةكا إلو أنيا نلةت ال ةر كةقو المةتدأ  فو  -أ

 ياؿ المرادمل كالل ير مذىب الةلرييف .ا (ٕ)رل و لفـ ت مؿ ليو  ي ان 

أف ال ةر منلكب  فو أنو م ةو ةالمي كؿا كياؿ اليراء منلكب ت ةييان لو ةال اؿا  - ت
ا ياؿ المرادم مؤيدان الةلرييف كم اليان اليراء (ٖ)ك ف الصكلييف منلكب  فو ال اؿ 

                                                 
 .ّٖٓ/ُاإلنلاؼ  (ُ)
 .ّٓٓ/ُاإلنلاؼ  (ِ)
 .ّٓٓ/ُاإلنلاؼ  (ّ)
 .ّٔ/ْ زانة اتدب  (ْ)
 . ّٔ/ْة اتدب الةيت ةي نصةة لو  زان (ٓ)
 .ْٗٗ-ِْٗ/ُانظرل تكضير المقالد  (ٔ)
 .ِْٗ/ُا كتكضير المقالد  ّّٓ/ُانظرل ىما اليكاما  (ٕ)
 .ُُّ/ُانظرلاإلنلاؼ (ٖ)
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كالصكلييفل  كالل ير اتكؿ لكركده مضمران كم رلة كجامدان كأنو ال يصت نو  نو كليس 
 ذلؾ  مف ال اؿ .

 : (3)ليس - ث

ا تفؼ الن اة لو  ليس  لذىب ة ضيـ إلو  رليتيا كة ضيـ إلو ل فيتيا كىك ما ذىب 
لفنيوا كا تفؼ لو  ةإليو الجميكرا كيد  فؿ ذلؾ ةاتلاليا ةالضما ر لقاؿل  كأما ليس لمكضك 

التلاؿ ضما ر الرلا الةارزة كتاء  –كىك الل ير  –ل فيتيا لذىب الجميكر إلو أنيا ل ؿ 
مؤيدان صيةكيو رأس المدرصة ؛التمنيث الصاصنة ةيا  كىذا ما ذىب إليو لو صتاةو  الجنو الدانو  

يتيا اةف ى اـ الذم الةلريةا كاةف مالؾ الذم ج فيا ل ين جامدان ال يتلرؼا صما ذىب إلو ل ف
لقاؿل  كأما ليس لذىب اليارصو لو ال فةيات إلو  ا كضر رأيو ة د أف نقؿ آراء الن اة المتقدميف

ل (ِ) أنيا  رؼ نيو ةمنزلة ما النالية كتةا اةف ى اـ لو ل فيتيا التو ياؿ لييا أةك ةصر اةف  قير
ال تنصر م ارضة المرادم لة ض ل  كالل ير أنيا ل ؿ ةدليؿ اتلاؿ تاء التمنيث الصاصنة ةيا. ك (ِ)

لقد  (ْ)ا الذم ذىب إلو أنيا  رؼ ةمنزلة  ما ا أما اليركم(ّ)لة ض الن اة الصاةقيف صاةف الصراج
لقد صفؾ المذىةيف مل  ان ل فية  ليس  ك رليتيا لقاؿل  تصكف ليس ل ين ةمنزلة صاف ترلا االصـ 

ةالرلا كالتقديرل ما  – لمصؾي إال ا كتنلب ال ةرا كتصكف  رلان ةمنزلة  ما  ن كل ليس الطيبي 
 إال المصؾ. الطيبي 
 (5) زيادة أصبح وأمس: 

لـ يؤيد المرادم مف أجاز زيادة غير  صاف  ككيؼ منيـ مكييان م ارضان  يػث يػاؿل ال تػزاد 
لػإنيـ أجػازكا زيػادة  ألػةر كأمػس  لػو ا  يلان لفصكلييف  ا  مف أل اؿ ىذا الةاب يياصان غير  صاف 

 أدلمىاا كىذا  ند الةلرييف نادر ال يقاس  فيوا وألةر أةردىاا كما أمص الت جب ك صكال ما
 صما أجاز أةك  فو اليارصو زيادة  ألةر  لو يكؿ ال ا رل

ـــــــــــــــان ييما  ً ـــــــــــــــك  و  ْين ْي ـــــــــــــــد وُّ ع   ع 
 

ــــــــــــغ ول    ًْ ــــــــــــغ ول  ب م  ًْ ــــــــــــب ح  م   (6)أ ْص
 

 
 

   لو يكؿ اآل رلوثـ زيادة  أمص
ب              ــــا ى وْيــــت   فــــأو  ل  ق ــــول    م  ــــاذ   أ ع 

 
ــــــوب   ــــــد ْيك ذ ن  ــــــ  ل  ــــــرا  أ ر ي أ ْمس  ك ثي

(7) 
 

 
 

                                                 
 .ْْٗ؛ّْٗانظرل الجنو الدانو  (ُ)
 .ِٖ/ُ رح يطر الندم  (ِ)
 .ٓٓٓ/ّم نو الفةيب  (ّ)
 .ُٓٗ/ُاتزىية لو  فـ ال ركؼ (ْ)
 .َُٓ؛ْٗ/ُانظرل تكضير المقالد  (ٓ)
 . َّٖ/ُك ا ية اللةاف  ُّٖ/ُالةيت ةي نصةة لو ىما اليكاما  (ٔ)
 . ُّٖ/ُك ا ية اللةاف  ُّٖ/ُالةيت ةي نصةة لو ىما اليكاما  (ٕ)
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أمػػا اليػػراء لقػػد  فػػؿ زيػػادة أل ػػاؿ ىػػذا الةػػاب ةقكلػػول  إف ذلػػؾ جػػا ز إذا لػػـ يػػنقض الم نػػو ا 
الةػاب كأجاز ة ضيـ زيادة  أضػ و  كصػا ر أل ػاؿ ىػذا الةػاب كصػؿ ل ػؿ غيػر مت ػد مػف غيػر ىػذا 

إذا لػػـ يػػنقض الم نػػوا ك ػػارض المػػرادم مػػا ذىػػب إليػػو ىػػؤالء الن ػػاة لقػػاؿل  كاللػػ ير أف ذلػػؾ ال 
الػػذم لػػـ يػػذصر غيػػر زيػػادة  صػػاف  ةقكلػػول  تصػػكف صػػاف  (ُ)يجػػكز  كىػػك لػػو ىػػذا تمييػػد لمػػذىب اليػػركم

  مف اة زا دة مصت يدان ةقكؿ اليرزدؽل
ـــــــــد ار  ق ـــــــــْوم          ْرت  ب  ـــــــــر  ـــــــــف  إذ ا م  ْي            ف ك 

 
ـــــــا   ـــــــران  ل ن  ي ل  ـــــــان وا  –و  ـــــــرام   –ك   (1)ك 

 

 

 
 

 صاف  ىنا زا دة ال اصـ ليا كال  ةر  ند ال فيؿل كيد رد المةرد ىذا لز ـ أف ليا اصـ ك ةرا اصميا 
 التو يةفيا صمنو ياؿل  كجيراف صانكا لنا صراـ . –لنا  –الكاك التو ليياا ك ةرىا 

 
  (1)المعطوف عمخ اسم إن: 

 

ا كلصنو ا ترط لو جكاز ذلؾ أف يصكف لقد جكز المرادم رلا الم طكؼ  فو اصـ إفَّ 
لو يكلول  ...  (ْ)االصـ الم طكؼ ة د  ةر إف ن كل إف زيدان يا ـ ك مرك كىك مذىب اةف مالؾ

 كلصف ة د ال ةر ةإجماع ال يةفو مطفقان  يلان لفصصا و .

اصـ أف تنو صاف يةؿ د كليا لو كا تفيكا لو تكجييو لقيؿل ىك م طكؼ  فو م ؿ 
مكضا رلاا كييؿل  فو الضمير المصتصف لو ال ةر أف صاف مما يت مؿ ضميرانا كييؿل أنو مةتدأ 
ك ةره م ذكؼا كييؿل  فو م ؿ إف كما  مفت ليوا ياؿ المرادمل  كىك الل يرا ليك مف ةاب 

الذيف  (ٓ)لمذىب الصكلييفما ذىب إليو المرادم م الؼ  فَّ  طؼ الجمؿا أك  طؼ الميردات ا أ
 الذيف جكزا ال طؼ  فو م ؿ أف يةؿ تماـ ال ةر.

أما اليراء لقد ذىب مذىةان آ ر  يث ياؿل  ال يجكز ذلؾ إال ليما لـ يظير ليو  مؿ إف 
 رطان آ ر كىكل  يجكز ذلؾ  فو صؿ  اؿ صكاء صاف يظير ليو  مؿ إف أك لـ  (ٔ) كزاد الصصا و

نؾ كةصر منطفقاف .لـ يظير ن كل إف زيدان ك مرك يا ما  فا كا 
 

                                                 
 .ُٖٖ/ُاتزىية لو  فـ ال ركؼ (ُ)
ك زانػة اتدب  ِٖٗ/ُكاةف  قيػؿ  َُٗ/ٕكالم صـ  ْٕ/ّٔكتاج ال ركس  َِٗ/ِالةيت لفيرزدؽ لو ديكانو  (ِ)

 . ُٓٓ/َُكا  راب القرآف  ّٖٕ/ُك ا ية اللةاف  ُِٕ/ٗاتدب 
 .ّْٓ؛ّّٓ/ُتكضير المقالد  (ّ)
 .ْٕ/ِ رح التصييؿ  (ْ)
 .ُٖٓ/ُاإلنلاؼ  (ٓ)
 .ُٖٓ/ُاإلنلاؼ  (ٔ)
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 (3)حذف ىمزة اًلستليام: 
 

ذىب يـك إلو أف  ذؼ ىمزة االصتيياـ تمف الفةس مف ضركرات ال  ر كلك صانت يةؿ 
 أـ  المتلفة كىك ما ذىب إليو صيةكيو الذم أيده المرادم ةقكلول  كالم تار أف  ذليا مطرد إذا 

 النظـ يكؿ ال ا رل صاف ة دىا أـ المتلفة لصثرتو نظمان كنثرانا لمف
يــــــا                    ل ع ْمــــــر ك  مــــــا أ ْدر ي وا  ْن ك ْنــــــت  د ار 

 
ـــــــان    ْمــــــر  أ ْم ب ث م  ـــــــْين  الل  ــــــْب   ر م  ب س 

(1) 

 

 
 

سٌََبءُ عَهَيْيِمْ   كىك صذلؾ مذىب اةف ى اـ اتنلارما كلو النثر يراءة اةف م يلف

أَورَزْتَيُمْ أَ ْ لَمْ تُنرِزْىُمْ
ف لـ  (ْ)ةيمزة كا دةا كذىب ات يش (ّ) إلو جكاز  ذليا لو اال تيار كا 

ف لـ يصف ة دىا  أـ  كج ؿ منو يكلو ت الول ًَتِهْ َ وِعْمَ ٌ تَمُنُّيَة عَهَام أَنْ عَحمدتم جَنِا إِسْسبئِي َكا 
ا كىك ما (ٓ)

 مصت يدان ةقكؿ الصميتل (ٔ)ذىب إليو اةف ى اـ لو الم نو
ــْوقا  إ  ً  لــ  البــيض أ ْطــر ب              ط ر ْبــت  ومــا 

 
ـــــْيب  ي ْمع ـــــب    ًَّ بـــــا  منـــــ  وذ و ال  (7)وًل ل ع 

 

 

 
 

 أرادل أك ذك ال يب يف ب .
 

 (8)كاف الخطاب: 
 

  رؼ يدؿ  فو أ كاؿ الم اطب كيتلؿ ةصتة أ ياءل
 اصـ إ ارة ن كل ذاؾ -ُ
 الضمير المنيلؿ الذم لو م ؿ نلب ن ك إياؾ. -ِ

                                                 
 .ّْالجنو الدانو  (ُ)
كجػػػاما الػػػدركس  ُٕٓ/ّك كالصتػػػاب ُٕٔ/ّكىمػػػا اليكامػػػا  ّٗٗالةيػػت ل مػػػر ةػػػف أةػػػو رةي ػػػة لػػػو ديكانػػػو ص (ِ)
 . ّٓكالجنو الدانو َِّ/ّكةي نصةة لو اةف  قيؿ  ِْٗ/ّكالمقتضب  ُِِ/ُُك زانة اتدب  ُْْ/ِ
 .ٔ/ِصكرة الةقرة  (ّ)
 .ٖٕ/ُانظرل م نو الفةيب  (ْ)
 . ِِ/ِٔصكرة ال  راء  (ٓ)
 .ٕٔ/ُالفةيب  م نو (ٔ)
  ُّّ/ْك زانة اتدب  ُْْ/ِك جاما الدركس  ِْٖ/ِكىما اليكاما  ُٓالةيت لفصميت لو اليا ميات ص (ٕ)
ْ/ُّّ  
 .ّٗ؛ُٗالجنو الدانو  (ٖ)
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أَزَأَيْتَ َ ىَرَب بلَّرِي كَسممْتَ عَهَ م :صقكلو ت الوأرأيت التو ةم نول أ ًةرنو  -ّ
لالصاؼ لو ذلؾ ا (ُ)

الذم أيده المرادم ةقكلول كىك  (ِ)ذلؾ  رؼ  طاب ال مكضا لو مف اإل راب ىذا مذىب صيةكيو
كىك الل يرا م اليان اليراء الذم ذىب إلو أف الصاؼ لو أرأيتؾ اصـ لو مكضا رلا ةاليا فيةا 

 كالتاء  طابا كمض يان رأيو ةقكلو  كىك ض يؼ لكجييف ل

 أف التاء ال يصت نو  نيا ة يؼ الصاؼ. - أ
 أف التاء م صكـ ةيا فيتيا لو غير ىذا الي ؿ ةإجماع . - ب
 اصتة د ما ذىب إليو الصصا و مف الصاؼ لو  أرأيتؾ  لو مكضا نلب ةقكلول  كىك ة يد .صما 
 ة ض اتل اؿ ن ك ليسا ن ـا ة س . -ّ
 ة ض أصماء اتل اؿ ن كل  ييفؾا ركيدؾ. -ْ
 ة ض ال ركؼ مثؿل ةفوا لنقكؿل ةيؾ . -ٓ

 :(1)واو رب -1

كة الياء كةؿا كأف الكاك لو ةيت ذىب المرادم إلو أف الجر ةرب الم ذكلة ال ةالكاك تف الكاك أص
 ال  رل

ػػػػػػػػػػاًكم الميٍ تىػػػػػػػػػػرؽٍ  ػػػػػػػػػػاًؽ  ى يىػػػػػػػػػػاًتـً اتىٍ مى  كى
 

يىػػػػػػػػػػػػؽٍ   ػػػػػػػػػػػػاًع ال ى ٍ ػػػػػػػػػػػػتىًةًو اتىٍ ػػػػػػػػػػػػيـً لمَّ مي
(ْ) 

 

 

 

 
 

الذم اصت يد ةو المةرد كالصكليكف  فو الجر ةالكاك ال ةرب الم ذكلةا أف الكاك المذصكرة 
 كإلمصاف  طييا  فو ما لو نيصو . اطية إلمصاف إصقاط الراكم  ي ان مف أكلياا 

أف ما ذىب إليو المرادم م الؼ لمذىب ث فب أف الجر ةالكاك التو ىو  كض مف ربا 
 كيدؿ  فو  ل الذم ذىب إلو الجر ةرب المضمرة ياؿ المرادم (ٓ)مؤيد كمكالؽ لرأم الرمانو

 لصادة مجوء الجر  فو إضمار رب كال  كض منيا كذلؾ لو ن ك يكلول

ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػـً دى  ييػػػػػػػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػػػػػػػو طىفىًفػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ رى  ارو كى
 

فىفىػػػػػػػػو   (ٔ)ًصػػػػػػػػٍدتي أىٍيًضػػػػػػػػو ال يػػػػػػػػاةى ًمػػػػػػػػٍف جى
 

 

 

 
 

                                                 
 .ِٔ/ُٕصكرة اإلصراء  (ُ)
 .َِٓ/ُالصتاب  (ِ)
 .ُْٓالجنو الدانو  (ّ)
كاتلػػػكؿ  ِٓ/َُك زانػػػة اتدب  َُِ/ْكالصتػػػاب  ِِّ/ِٓكتػػػاج ال ػػػركس  َُْالةيػػػت لرؤةػػػة لػػػو ديكانػػػو  (ْ)
 . ُْٓكالجنو الدانو  ُِّ/ِكال مدة  ّٖٗ/ِ
 .ُٔ/ُم انو ال ركؼ  (ٓ)
 ِْٔ/ِكم نػو الفةيػب  ِّّ/ُكاإلنلػاؼ  ِِِ/ِٖكتػاج ال ػركس  ُٖٗالةيت لجميؿ ةف م مر لو ديكانو  (ٔ)
 ْٓٓالػدانو  كالجنػو ّٖ/ّكةي نصةة لػو اةػف  قيػؿ  ٕٕٔ/ِكتكضير المقالد  ِْٗ/ِكىما اليكاما  ِْٔ/ِ
. 
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لو أف كاك رب ال  (ُ)اه يؤيد الةلرييفر كلك تتة نا المرادم إلو جانب المدرصتيف لرأيناه ن
نما ال مؿ لرب مقدرةا كىذا ما دلا اتنةارم إلو لصاد ما ذىب إليو الصكليكف أنيا تضمر  ت مؿ كا 

 ة د ةؿ صقكؿ ال ا رل

يػػػػػػتٍ   ...     ...       ...    ...    جى ػػػػػػٍكًز تىٍييىػػػػػػاءى صىظىٍيػػػػػػًر ال ى ةىػػػػػػٍؿ جى
(ِ) 

 

 

 

 
 

  يث ياؿ ة د أف ذصر ةيت امرئ القيسل  (ّ)صما ىك رأم اةف ى اـ
ػػػػػػػو صيػػػػػػػديكلىوي  ػػػػػػػٍكًج الةىٍ ػػػػػػػًر أٍر ى  كليػػػػػػػؿو صىمى

 

ػػػػػػػػػػػػػكـً ليىٍةتىًفػػػػػػػػػػػػػػو  فػػػػػػػػػػػػػوَّ ةػػػػػػػػػػػػػمٍنكاًع الييمي  ى
(ْ) 

 

 

 

 
 

 صرا كال تت فؽ إال ةمؤ را كالل ير أنيا كاك ال طؼ .ذم و ال تد ؿ كاك رب إال  ف
 

:(5)أل *  
اصمية ك رليةا لاالصمية ىول أؿ كضر المرادم ما يصكف  رؼ الت ريؼ لقاؿل أؿل 

المكلكلة ا كما صكم ذلؾ مف أيصاميا ليك  رؼا منيال أف تصكف  رؼ ت ريؼا كمذىب 
 .(ٔ)صيةكيو أنو  رؼ ثنا و كىمزتو ىمزة كلؿا  لاليـ ك دىا ىو  رؼ الت ريؼ  ند صيةكيو 
لؾ مؤيد ياؿ المرادمل كىك أيرب المذاىب إلو اللكابا كيكلان ما ظاىر الفيظ كىك ةذ

لصيةكيو كم الؼ لف فيؿ الذم  ذىب إلو أنو  رؼ ت ريؼ ثنا وا كىمزتو ىمزة يطا لصثرة 
 ا كىك أيضان مذىب اةف صيصافا كاةف جنو .(ٖ)ا ليك  أؿ   ند ال فيؿ(ٕ)االصت ماؿ

صما نقؿ المرادم رأم اةف مالؾ الذم ا تار مذىب ال فيؿا لمف ج ؿ  رؼ الت ريؼ 
 ةر  نو  أؿ ا كمف ج ؿ  رؼ الت ريؼ اليـ ك دىا  ةر  نيا ةاليـا ثنا يان كىمزتو ألفية 

 ياؿل كلو صتاب صيةكيو الت ةير ةاتمريف كلصف اتكؿ أييس .

                                                 
 . ِِّ/ُاإلنلاؼ  (ُ)
 كلدر الةيت ل ِّْ/ُكاإلنلاؼ  ُِٖ/ِكالة ر الم يط  ُُٕ/ِّالةيت لصؤر الذ ب لو تاج ال ركس  (ِ)

ٍكؿو يٍد  ىيىٍت   ...  ...  ...  ... .         ٍفمىو ةىٍ دى  ى  دىاران ًلصى
 .ّٕٖ؛ّٖٔ/ْم نو الفةيب  (ّ)
كجػاما الػػدركس  ٖٓ/ُكطةقػات ل ػكؿ ال ػ راء  ِْٓ/ٗكتػاري  ة ػداد  ُٖالةيػت المػرئ القػيس لػو ديكانػو ص (ْ)
 . ُٕٔ/ْكا  راب القرآف  ٕٕٓ/ِكتكضير المقالد  ُّٗ/ّ
 .ُّٗ؛ُِٗالجنو الدانو  (ٓ)
 .ٗٔ-ٓٔكانظرل م انو ال ركؼ  ُُِ/ُ رح يطر الندم  (ٔ)
 . ٗٔ/ُم انو ال ركؼ  (ٕ)
 .ٗٔ/ُكم انو ال ركؼ  ُُِ/ُ رح يطر الندم  (ٖ)
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أما الصيكطو مف المتم ريفا لقد نقؿ ما ذىب إليو المةردا كىك رأم ة يد  ف اللكاب 
 ريؼ اليمزة الميتك ة ك دىا  يث ياؿل  ذصر المةرد لو صتاةو المصمو ةػ  ال الو ل أف  رؼ الت

  .(ُ)كضـ اليـ إلييا ل ي ي تةو الت ريؼ ةاالصتيياـ 
 

  (1)إذن: 

ياؿ المرادمل  مف  ركط نلب الي ؿ المضارع أال ييلؿ ةيف  إذف  كالي ؿ ةيالؿ غير 
مف اليلؿ ةالظرؼ ن كل إذف  (ّ)القصـا كةذلؾ  ارض لو ىذه المصملة ما أجازه اةف  ليكر

 غدان أصرمؾ .

كاةف ةاة اذ مف اليلؿ ةالنداء كالد اء ن كل إذف يا زيد أ صف إليؾ ك إذف ي ير ا لؾ 
يد فؾ الجنة  ا كالصصا و مف اليلؿ ةم مكؿ الي ؿا مكض ان رأيو ةالرد كالم ارضة  يث ياؿ 

ذا مكالؽ لما ذىب إليو  اةف ى اـ  المرادمل  لـ يصما  وء مف ذلؾا لالل ير من و  كىك لو ى
 .(ْ)الذم ياؿل إذا للؿ ة ير القصـ لةالرلا ال ةالنلب 

 
   َّالملتوحة اليمزة: (5)أ ن 

 

كضر المرادم ما تصكف  فيو  أف  مؤيدان صيةكيو كالمةرد كاليراء  يث ياؿل  ا تفؼ لو 
المقتضبا كاةف الصراج  الميتك ة اليمزة لقيؿ ىو لرع لفمصصكرة كىك مذىب صيةكيو كالمةرد لو

لو اتلكؿا كلذلؾ ياؿ ىؤالء لو  أف  كأ كاتيال ات رؼ ال مصةا كلـ ي دكا أف الميتك ة تنيا 
لرع كىك مذىب اليراءا كييؿل ىما أليفا ياؿ المرادمل كالل ير اتكؿ كيدؿ  فو ل تو 

 أكجول
 أف الصيـ ما المصصكرة جمفة غير مؤكلة ةميرد. - أ
 ية ةم مكليا  ف زيادة ة يؼ الميتك ة.أف المصصكرة مصت ن - ب
أف الميتك ة تلير مصصكرة  ة ذؼ ما تت فؽ ةوا كال تلير المصصكرة ميتك ة إال ةزيادة  - ت

 كالمرجكح إليو ة ذؼ ألؿ .
 المصصكرة صفمة مصتقفة كالميتك ة صة ض اصـ . - ث

                                                 
 .ََٓ/ِ رح الرضو  فو الصالية  (ُ)
 .ّّٔ؛ِّٔانظرل الجنو الدانو  (ِ)
 .َُِ؛ُُٗ/ُم نو الفةيب  (ّ)
 .ُُٖ/ُانظرل م نو الفةيب  (ْ)
 .َْْ؛َِْالجنو الدانو  (ٓ)
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 "بسيطة ًل مركبة: (3)"منذ 

)منذ( ةصيطة  كىك الل ير  م الؼ كمما ذىب إليو مؤيدان لفمذىب الةلرم القكؿ ةمف 
 ةذلؾ الصكلييف الذيف يالكال أنيا مرصةة .

  

                                                 
 .َُٓانظرل الجنو الدانو  (ُ)



 

92 

 

 مصطمحاتو النحوية:
الملطف ات الن كية صثيرة مت ددة ت رؼ ةملياظيا كمصمياتيا أةكاب الن ك كمصا فوا 

يتلر لو ال ديث  نيا  فو أةكاب ا أ يث ال يصيو اإللماـ ةيا للؿ مف أةكاب رصالةا كليذ
لا ترت مف المرلك ات  ةاب المةتدأ كال ةرا كةاب اليا ؿ  كمف المنلكةات  المي كؿ م دكدةا 

لوا االصتثناءا ال اؿا التمييز  كمف المجركرات  ةاب اإلضالة  متة ان تفؾ الملطف ات مف 
لو  ( ىػِٖٓت  )  لر صيةكيو إلو زمف المرادم لو مجمك ة مف ملنيات ال فماء صصيةكيو

لو الجمؿا كاليارصو  (ىػِّٓت )لو اتلكؿا كالزجاجو  (ىػُّٔت )ج الصتابا كاةف الصرا
( ىػ ٕٕٓت ) لو الميلؿا كاةف اتنةارم ( ىػ ّٖٓت  )لو اإليضاحا كالزم  رل (ىػّٕٕت )

لو التصييؿ كاةف  (ىػِٕٔ )لو المقربا كاةف مالؾ ( ىػٗٔٔت  )لو اإلنلاؼا كاةف  ليكر
 (ىػُٕٔت )لو االرت اؼ كاةف ى اـ  ( ىػْٕٓت ) اف الناظـ لو  ر و تليية كالدها كأةو  ي

 لو الم نو كأكضر المصالؾ .
مف جيةا  ة اتةكاب الن كيةلقد صاف القلد مف ذلؾ ةياف ا تيؼ الن اة لو تصمي

 كمكيؼ المرادم ليما اصت مفو منيا إلو جانب الطي ات المتقدميف مف جية أ رل .
 اًلبتداء:

المصند كالمصند إليوا أك المةتدأ كال ةر صما ذىب المةردا  ىػ ةابَُٖت (ُ)صماه صيةكيو 
كاةف الصراجا كالزجاجوا كاليارصوا كالزم  رل إلو أنو المةتدأ كال ةرا أك المصندا كالمصند إليو. 

ل ىذا ةاب (ِ)كذىب صيةكيو إلو الطيح آ ر لقد صمو ال ةرل  مةنو  فو مةتدأ   ةدليؿ يكلو
 كيصكف المةنو  فو المةتدأ مظيران .يصكف المةتدأ ليو مضمرانا 

لقد صمو المةتدأ ةػ  الم صكـ  فيو ةقكلول ال ةر ىك التاةا الم دث ةو  ف االصـ  (ّ)أما أةك  ياف
 الم صكـ  فيو  فو صةيؿ اإلصناد ا كىناؾ  االت إ راةية تت فؽ ةال ةر منيال

 زيدان يا مان .ضرةنو  كل إلو أنو يد ي نو  ف ال ةر  اؿ تصد مصده  ن (ْ)ذىب اةف  ليكر -ُ

 ل ال ي نو  ف ال ةر ظرؼ الزماف .(ٓ)كياؿ اةف مالؾ -ِ

كذىب اةف الصراج إلو أف الظرؼ كالمجركر يصـ ةرأصو كليس مف يةيؿ الميرد كال مف يةيؿ  -ّ
 . (ٔ)الجمفة

                                                 
 .ُِٔ/ِ؛ِّ/ُالصتاب  (ُ)
 .ُُّ/ِالصتاب  (ِ)
 .َُٖٓ/ْاالرت اؼ (ّ)
 .ٖٓ/ُالمقرب  (ْ)
 .ُِٖ/ُانظرل  رح التصييؿ  (ٓ)
 .ُُِ/ُ رح اةف  قيؿ  (ٔ)
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اةف الصراج ليما ذىب إليو لقاؿل  يقصـ ال ةر إلو يصميف ميرد  (ُ)كيد  ارض المرادم
 كجمفة  يلان الةف الصراج لو إثةاتو ثالثان ال ميردان كال جمفةا كىك الظرؼ كالجار كالمجركر  .

كلـ ي رج  (ّ)ا كتصمية ال ةر ةالمصند(ِ)صما ذىب المرادم إلو تصميو ىذا الةاب ةالمةتدأ كال ةر
لو جامد كم تؽا كالجامد لارغ  مف صةقو لو تقصيـ ا أمل لارغ مف (ْ)ال ةر إلو ميرد كجمفةا كا 

 الضمير لي يت مفو  يلان لفصصا و .

 اللاعل:
إلو  أف اليا ؿ كالي ؿ ةمنزلة االةتداء كال ةر  نييـ مف ذلؾ أف اليا ؿ  (ٓ) ذىب المةرد

كاةف  (ٕ)ا كالزم  رم(ٔ)و نده ىك المصند إليوا كالي ؿ ىك المصندا كىك ما ذىب إليو اليارص
  . (ٖ) ليكر

لقد أكض و ةما جاء ةو المةرد  ف ت ريؼ كالطيحا لقاؿل ذىب يـك  (ٗ)أما أةك  ياف
ةالمصند إليو ل ؿ تاـ مقدـ غير ملكغ  (َُ)إلو أف اليا ؿ ارتيا ة ةيو لفمةتدأا كصماه المرادم

 لفمي كؿ أك جار مجراه.

                                                 
 .ْْٕ/ُتكضير المقالد  (ُ)
 .َْٕ/ُتكضير المقالد  (ِ)
 .َْٕ/ُتكضير المقالد  (ّ)
 .ْٕٕ/ُتكضير المقالد  (ْ)
 .ُْٔ/ُالمقتضب  (ٓ)
 َُُ/ُاإليضاح  (ٔ)
 .ّٖ/ُالميلؿ لو لن ة اال راب  (ٕ)

 .ّٓ/ُانظرل المقرب  (ٖ)
 .َُِّ/ْانظرل االرت اؼ  (ٗ)

 .ّٖٓ/ِتكضير المقالد  (َُ)
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 الملعول لو: 
ةالمي كؿ لوا كلـ يصمكه ةالمي كؿ تجفوا كلـ يذصره ةيذا االصـ  ذىب الن اة إلو تصميتو

لقد  ةيو  (ِ)الذم صماه ةالمي كؿ تجفو كالمي كؿ مف أجفوا أما اةف مالؾ( ُ)إال اةف ى اـ
ةالمي كؿ ةو  يث ياؿل ينلةو مييـ ال ديث نلب المي كؿ ةو الملا ب لو اتلؿ  رؼ 

الةاب ةآراء مف صةقكه مف الن اة نجده ال ي تفؼ  نيـ لو  لو ىذا (ّ)جر ا كلك يارنا رأم المرادم
 لو ىذا االلطيح لقد صماه ةػ  المي كؿ لو  .

المصتثنو منو ةاصـ  المصتثنو ليوا كأطفؽ  فيو اصـ الةدؿا ليقكؿل  (ْ)لقد صمو صيةكيو
زيد    ىذا ةاب ما يصكف ليو المصتثنو ليو ةدالن مما نيو ما أد ؿ ليو ن كل  ما أتانو أ د إال

ةالمي كؿ إذا أتو ة د اصت ناء الي ؿ  (ٓ)ج فت المصتثنو ةدالن مف اتكؿا ك ةو اةف الصراج
 ةاليا ؿ.

لقد صمو المصتثنو منو ةاصـ  الم رج منو  كىذا ما ذىب إليو اةف  (ٔ)أما اةف  ليكر
يصمو المصتثنو منو  م رج  كليس  م رج منو  صما ىك ال اؿ  ند  (ٕ)الناظـا لصننا نجد المرادم

اةف الناظـ كاةف  ليكر ككضر اةف الناظـ ملطفر االصتثناء الميرغ كىك أف يصكف المصتثنو 
ـى  منو مقدران لو يكة المتطرؼ ةو ن كل  . أ د إال زيده  ما ياـ إال زيدانا كالتقديرل ما يا

ا (ٗ)ا كالزم  رم(ٖ)ء المنقطا لقد ذىب إليو اةف الصراجأما ليما يت فؽ اتمر ةاالصتثنا
 صما ج فو ةدالن إذا تقدـ  فو المصتثنو منو . (ُُ)كصار  فو مذىةيـ المرادم (َُ)كاةف مالؾ

  

                                                 
 .  ِِٓ/ِأكضر المصالؾ (ُ) 
 .ُٖٗ/ِانظرل   رح التصييؿ  (ِ)
 .ْٓٔ/ِتكضير المقالد  (ّ)
 .ُُّ/ِالصتاب  (ْ)
 .َِٔ/ُانظرل اتلكؿ لو الن ك  (ٓ)
 .ُٕٔ؛ُٔٔانظرل المقرب  (ٔ)
 .ِٗٔ/ِتكضير المقالد   (ٕ)
 .َِٗ/ُاتلكؿ لو الن ك  (ٖ)
 .ٔٗ/ُالميلؿ  (ٗ)
 .ِٖٔ؛ِٖٓ/ِاتلكؿ لو الن ك  (َُ)
 .ُِٕ؛َِٕ/ِانظرل تكضير المقالد  (ُُ)
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 التمييز:  
إلو تصميتو ةػ الميصر ةدليؿ يكلول ... كيلفر أف يصكف ميصرانا  (ُ)ذىب اةف الصراج

 ةقكلول  كصما ال يجكز تقديـ ما نلب  فو التيصير.. إلو أف يقكؿ (ّ)ا كالتيصير(ِ)كصماه التمييز
 ا كىك ما ذىب إليو اةف الناظـ .(ْ)ل تف الميصر ال يصكف إال نصرة   يقكؿ

لقد أطفقكا  فيو اصـا التةييفا كالتيصيرا  (ٕ)كأةك  ياف (ٔ)ا كالزم  رم(ٓ)أما المةرد
ل ةالتمييزا كالمةيفا كالميصرا (ٖ)دم لصماىاكالمميزا كالمةيفا كالميصرا كىذا ما ذىب إليو المرا
 لفتمييز . الن اة  كؿ كةذلؾ لـ ي الؼ ما ذىب إليو ال اؿ لو الطي ات

 
 اإلضافة:

اإلضالة  فو النصةة ليقكؿل ىذا ةاب اإلضالة كىو النصةةا كىك ما  (ٗ)يطفؽ صيةكيو
 فو النصةةا صما نقؿ ا  يث ياؿل لو الطيح الن اة تطفؽ اإلضالة (َُ)ذىب إليو أةك  ياف

كالذم أذىب إليو أف اإلضالة تييد  ل مف االرت اؼ يكؿ  ي و أةو  ياف (ُُ)المرادم
 اال تلاصا كليس  فو تقدير  رؼ.

م ضة كغير م ضةا كغير الم ضة ىو ما نكل ليو  (ُِ)كاإلضالة  ند اليارصو
 . (ُّ)االنيلاؿا كىذا ىك مذىب اةف  ليكر

اإلضالة ةم نو  (ُْ)ةم نو اليـا كةم نو مفا كزاد الصكليكفأما اإلضالة الم ضة ليو 
 أمل  ند ال فب.  ىذه ناية ريكد ال فب   ند ن كل

                                                 
 .ِِٓ/ُاتلكؿ  (ُ)
 .ِِْ/ُاتلكؿ  (ِ)
 .َِّ/ِاتلكؿ  (ّ)
 .َِّ/ِاتلكؿ  (ْ)
 .ِّ/ّالمقتضب  (ٓ)
 .ّٗ/ُالميلؿ  (ٔ)
 .ُُِٔ/ْاالرت اؼ (ٕ)
 .ِٕٕ؛ِٕٔ/ِانظرل تكضير المقالد  (ٖ)
 .ّّٓ/ّالصتاب  (ٗ)
 .ُٕٗٗ/ْاالرت اؼ (َُ)
 .َِّ/ُتكضير المقالد  (ُُ)
 َُِ/ُاإليضاح  (ُِ)
 .َِٗ/ُالمقرب  (ُّ)
 .ََُٖ/ْاالرت اؼ (ُْ)
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ليظية كم نكيةا كىذا ما  (ِ)ةم نو لو كمف كاليـا كاإلضالة  ند الزم  رم (ُ)ك ند اةف مالؾ
  كىو  نده م ضة كغير م ضة . (ّ)ذىب إليو اةف مالؾا كالمرادم

  

                                                 
 .ُِِ/ّ رح التصييؿ  (ُ)
 .ُُّ/ُالميلؿ  (ِ)
 .ٕٖٕ/ِتكضير المقالد  (ّ)
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 اًلستًياد عند المراديمصادر 
 

  ك ػديثيـ  يػديميـ  ال رةيػة  فمػاء ةيػا يصػت يف التػو كالةػراىيف اتدلة ىو الن كية ال كاىد
 ت ط ػػة أك جيػػةا مػف مصػػا فيا كتلػ ير ةمػػذاىةياا كيؤمنػػكف ةيػا يػػمتكف التػو اآلراء لػػ ة إلثةػات

 مصػػا ؿ لػػو أدةيػػة أك ل كيػػةا أك ن كيػػة ك ػػكاىد  جػػ  مػػف ةػػو جػػاءكا ةمػػا ال فمػػاء مػػف م ارضػػييـ
 .أ رل

ليما ا تمد  فيػو ال فمػاءا ىػو أ ػدىا لػ ة كأة ػدىا  إف أصثر ىذه اتدلة كألكةيا ت قيقان 
لنػػكع ال ػػاىد الػػذم اتيػػؽ  كت تفػػؼ ىػػذه ال ػػكاىد لػػو القػػكةا كالضػػ ؼ تة ػػان ا كاال تػػراض  ػػف ال ػػؾ

 فيو  فماء ال رةية اتيدمكفا أك مصانو كزمانوا لصانت  ندىـ ةميصاميا التالية التو أذصرىا  صب 
 أىميتيا لو التمثيرا كاالصتدالؿ كالتمثيؿ  فو مصا ؿ الن ك كالف ةل

 كيراءاتو . القرآف الصريـ -ُ
 ال ديث ال ريؼ. -ِ
 ال  ر. -ّ
 .النثر -ْ

 والمرادما يجده يد ا تمد لو  رح مصا ؿ الن ك كأةيػات اتلييػة  فػف المتتةا لصتب صما أ
مػػا ذصػػرت مػػف ىػػذه ال ػػكاىدا لصػػاف صثيػػر االصت ػػياد ةػػالقرآف الصػػريـا ال ػػاىد الػػذم ال يد فػػو ال ػػؾ 
صػػػيميوا يػػػمتو ة ػػػد ذلػػػؾ ال ػػػديثا كالفيجػػػاتا  كاال تػػػراضا ثػػػـ ال ػػػ ر يديمػػػو ك ديثػػػوا جاىفيػػػو كا 

كاىد  ػػدد المكاضػا التػو اصت ػيد ةيػاا لنتةػيف مػف  ػيؿ ذلػػؾ كصمكضػر لػو صػؿ نػكع مػف ىػذه ال ػ
 تمثره كاىتمامو لو صؿ منيا. لمد

لػو  كأكضػ يا تػمثيران  كميما يصف مف أمرا لإف القرآف الصريـ ىك أصثر ال كاىد الن كية أثران 
 كصمكضػػر ذلػػؾا الدراصػػات الن كيػػة كالف كيػػةا كتمصػػؾ الن ػػاة ك فمػػاء ال رةيػػة ة ػػكاىده كآياتػػو صةيػػر

 لال كاىد الن كية  ند المرادممتناكالن  ة وءو مف التيليؿ

 :وقراءاتو عند المرادي اًلستًياد بالقرفن الكريم
لػـ يلػػؿ إلػػو مرتةػػة القػػرآف  ػػاىد أثةػػت يػػكة لػػو الةرىػػاف كالػػدليؿ منػػو لػػو ال ػػكاىد الن كيػػة 

الةيانيػػة مػػا اجتمػػا  لػػكال القػػرآف كأصػػراره  التػػو اصػػت اف ةيػػا  فمػػاء ال رةيػػةا ليػػك صمػػا يػػاؿ الرال ػػول
ل تػػوا كلػػك لػػـ يجتم ػػكا لتةػػدلت ل ػػاتيـ ةػػاال تيط الػػذم كيػػا كلػػـ يصػػف منػػو ةػػد  تػػو  وال ػػرب  فػػ

 .(ُ) تنتقض اليطرة كت تةؿ الطةاعا ثـ يصكف ملير ىذه الف ات إلو ال ياء الم الة
                                                 

 ٖٓ/ُإ جاز القرآف  (ُ)
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ةيانػانا ال ت ارضػو  جػة كال يقػػؼ ضػده دليػؿ تنػو صػػيـ اا  ولػالقرآف أللػر  جػةا كأ فػػ
 ا ليك م جزة. (ُ) لإنما أنزؿ القرآف  فوَّ ةفصافو  رةو مةيف  صما لو  ديث الرصكؿ 

ال مصت ػيدان ةقكلػو ت ػالول (ِ)ياؿ الصيكطول  ليك  جػةا كال يصػكف  جػة إال كىػك م جػزة 
ييران ظى   ضو ةى يـ لً  ضي ةى  افى ك صى كلى  وً ثفً مً ةً  متكفى يى 

(ّ). 
جميػػػا أنػػػكاع  و يػػػد ا ػػػتمؿ القػػػرآف ال ظػػػيـ  فػػػ ال فمػػػاءل كىػػػك صمػػػا يػػػاؿ نجػػػـ الػػػديف الطػػػكلول يػػػاؿ 

 .(ْ)الةراىيف كاتدلةا كما مف ةرىاف كداللة إال كصتاب ا يد ينطؽ ةو 

 جػػػا ز صػػػكاء صػػػاف متػػػكاترانا أـ آ ػػػادانا أـ  لاال تجػػػاج ةػػػالقرآف جػػػا ز صمػػػا يػػػاؿ الصػػػيكطول
 . (ٔ) مف أراد ال فـ ل فيو ةالقرآف  ةف منلكر  مت دثان  ف القرآف كلضفول  يد ص . كصقكؿ(ٓ) اذان 

  جميا ما تقكلو اتمة  رح لفصنةا كجميا الصنة  رح لفقرآف .ل كياؿ اإلماـ ال ال و 
أىميػػة القػػرآف الصػػريـ لػػو اال تجػػاج اصت ػػياد  فمػػاء المػػدارس الن كيػػة لػػو الةلػػرة  وكممػػا يػػدؿ  فػػ

 .(ٕ)كيةالمصا ؿ الن كية كالف  وكالصكلة كة داد أك غيرىـ ةآياتو  ف

 يػػث لقػػد تتة ػػت المػػرادم لػػو صتةػػو لم رلػػة المكاضػػا التػػو اصت ػػيد لييػػا ةػػالقرآف الصػػريـا 
ةف ت مكاطف اصت ػياده ةػالقرآف الصػريـا أرة ما ػة كصػتة كأرة ػيف مكضػ ان لػو صتػاب الجنػو الػدانوا 
 كةف ت ثيثما ة كأرة ة ك مصيف مكض ان لو  رح التصػييؿا كةف ػت ثيثما ػة كصػة يف مكضػ ان لػو

دكف أف يصت ػػيد ةآيػػة  بال ي فػػك ةػػاب مػػف أةػػكاب الصتػػةمنػػو  تػػو يمصػػف القػػكؿ تكضػػير المقالػػدا 
يثةػػت رأيػػو لػػو ة ػػض المصػػا ؿ صػػو  الا  يرآنيػػة يؤيػػد ةيػػا أك ي ػػارض مػػا جػػاء ةػػو أىػػؿ الن ػػكا أك

 الن كية كالف كية.

 

 عند المرادي: لت  ذكرتا بعض من ىذه المواض  وًل بد ىنا من بيان

                                                 
 ّٓ/ُالمزىر (ُ)
 ْٓٔ/ ُاإلتقاف لو  فـك القرآف  (ِ)
 ٖٖ/ُٕصكرة اإلصراء  (ّ)
 ٕٗٔ/ُاإلتقاف لو  فـك القرآف  (ْ)
 ُٓ/ُااليتراح  (ٓ)
 ُٔٔ/ُاإلتقاف لو  فـك القرآف  (ٔ)
 ُّٓأِٓاِِّ/ُانظرل اإلنلاؼ (ٕ)
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ا ةؿ يصتيو ةػذصر الجػزء الػذم يكجػد ليػو ال ػاىد الن ػكما كيػد يصػكف اآليات القرفنيةًل يكمل  -ُ
 ذلؾ صفمة كا دةا أذصر منيال 

 كال اىد ليول أف اتلؼ أةدلت مف النكف ال ييية.ا (ُ)ان  ى يى صٍ نى لى  ليكلو ت الو - أ

 .كىو لفقصـ كال اىد ليول التاء م تلة ةاصـ اا (ِ)اؤي تى يٍ تى  ً اٍ تى يكلو ت الول   - ب

فيٍ تى رَّ صى  رى لى ةى لٍ اه  اً جً رٍ اٍ  َـّ ثي يكلو ت الول  - ت
ةاب الم رب كالمةنو اصت يد ليو  فو ما ا (ّ)

 أ رب إ راب المثنو كىك م الؼ لم ناه ةقلد التصثير.

 ال اىد ليول ىمزة الكلؿ. ا (ْ)يفى رً اصً لذَّ اٍ يكلو ت الول  - ث

 
 اءى ف  ى إً  مً ذً لَّ اه  ؾى رى اى ةى تى  يكلو ت الول منياالمكاضاا ك كلـ أجد مف اآليات الطكيفة إال لو ة ض 

ان رى ك لي يي  ؾى ؿ لَّ  ى جٍ يى كى  اري يى نٍ ٍتن ا اه يى تً  ٍ مف تى  مً رً جٍ تى  اتً نَّ جى  ؾى لً ف ذى ران مّْ يٍ  ى  ؾى لى  ؿى  ى جى 
كما ذلؾ لـ ا (ٓ)

 يصمفيا.
 صةيؿ االصتدالؿ كالةرىافل وأذصر منيا  ف االمسامل النحوية والمغوية خيستًيد عم -ِ
ان نى كى صي يى لى كى  فَّ نى جى صٍ يي لى يكلو ت الول  -أ

 .(ٕ)ال اىد ليول أف نكف التكصيد ال ييية م تلة ةالي ؿا (ٔ)

ال اؿ مف منلكب الي ؿ  وال اىد ليول  فا (ٖ)ينان طً  تى قٍ فى  ى  فٍ لمً  دي جي صٍ أى أى يكلو ت الول  -ب
 .(ٗ)الثانو   فقت 

ا كيت د أصماء اتل اؿ كاتلكاتيكلو لو ةاب  -ج ل وةنيصوا ياؿ ت ال ل فيؾل ةم نو الـز
 ـٍ صي صى نيي أى  ـٍ صي يٍ فى  ى(َُ). 

 ل وقد يلعل اآلية القرفنية حلة لمتدليل عم  رأيو ف  معارضة اآلخرين -1 

                                                 
 ُٓ/ٔٗصكرة ال فؽ  (ُ)
 ٖٓ/ُِصكرة يكصؼ  (ِ)
 ْ/ٕٔصكرة المفؾ  (ّ)
  ّٓ/ّّصكرة ات زاب  (ْ)
 َُ/ِٓصكرة اليرياف  (ٓ)
 ِّ/ُِصكرة يكصؼ  (ٔ)
 ِٖٗ/ُتكضير المقالد  (ٕ)
 ُٔ/ُٕصكرة اإلصراء  (ٖ)
 ْٗٔ/ِتكضير المقالد  (ٗ)
 َُٓ/ٓصكرة الما دة  (َُ)
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صقكلو لو ةاب اصـ اإل ارةل ياؿ لو  رح التصييؿل  كيد يراد ةينالؾ  الزمافا كيد مثؿ ةقكلو 
 كال  جة ليو ال تماؿ أف تصكف اإل ارة إلو  ياؿ المرادمل .(ُ)كفى ني ؤمً مي لٍ اه  وى فً تي ةٍ ؾ اه لى اً نى ىي لوت ال

 .(ِ)المصاف 
 تأكيدا  وتوضيحا : المسألة الواحدة بآكثر من فية خيستًيد بالقرفن عم -4

المصملة الكا دةا   وصثيران ما نجد المرادم يصت يد ةآيتيف أك أصثر مف صكر م تفية مف القرآف  ف
 صةيؿ المثاؿل  ويلده لو ذلؾ التكضير لفمصملة كتمصيد ما يريد ةيانو ك ر وا أذصر  ف

 (ّ)  ا إفٍ ةاب الم ةيات ةفيس  ما ا ال ا الت -أ

ـٍ يً اتً يى مَّ أي  فَّ ا ىي مَّ يكلو ت الول ك ا (ْ)ران  ى ا ةى ذى ا ىى مى ل وقكلو ت الص
(ٓ). 

 اتلييةلقكلو لو ةيت صصصر ىمزة إفل   - أ
...     ...      ...     ... 

 
ةفى مً صٍ مي  يفو مً يى لً  فَّ إً  ثي يٍ  ى كى  

 

 
 
 
 

 فَّ إً  رً لٍ  ى لٍ اه كى ل وي نول إذا كي ت جكاب يصـ مطفقان ما اليـا أك دكنياا مصت يدان ةقكلو ت ال
 .(ٕ)اهي نى زلٍ نى أى ا نى ا إً  يفً ةً مي لٍ اه  ابً تى صً لٍ اه  ـ كى   لوكيكلو ت الا (ٔ)رو صٍ و  ي يً لى  افى نصى إٍلً اه 
ياؿل  يمة ذلؾ أف ي صف  ةاب  ركؼ الجرا يكلو لو اتلييةل كمف كةاء يييميا ةدالن . -ج 

ةً رى  ً آٍلى اه  فى ا مً يى دنٍ لُّ اي  اةً يى  ى لٍ اه ةٍ  ـً يتي ضً رى أى لويكلو ت ال لوما ص (ٖ)لو مكض يا ةدؿ
 لوكيكلو ت الا (ٗ) 

 . (َُ)﴾ةن صى  ً يى ـ مَّ نصي ا مً نى فٍ  ى جى لى  اءي  ى نى  كٍ لى كى  لوت ال
 لرى صٍ ذٌ لً اه  وي  ى يى نى تى لى  ري صَّ ذَّ يى  كٍ و أى صَّ زَّ يى  وي فَّ  ى لى   قكلو ت الولص ةاب إ راب الي ؿل -د

(ُُ). 
 اى فً طَّ اى لى  اتً كى مى لصَّ اه  ابى ةى صٍ أى  ابى ةى صٍ تي اه  غي في ةٍ أى  وً فٌ  ى لَّ   كيكلو ت الول

(ُِ). 
 ل كةالقراءات أ يانان أ رل ةالقرآف الصريـ يصت يد -ٓ 

                                                 
  ُُ/ّّصكرة ات زاب  (ُ)
  ُٕٖ/ُتكضير المقالد  (ِ)
 َٔٓ/ُتكضير المقالد  (ّ)
  ُّ/ُِصكرة يكصؼ  (ْ)
 ِ/ٖٓصكرة المجادلة  (ٓ)
 .ِاُ/َُّصكرة ال لر (ٔ)
 .ّ/ْْصكرة الد اف  (ٕ)
 . ّٕٓ/ِ( تكضير المقالد ٖ)
 .ّٖ/ٗصكرة التكةة  (ٗ)
 .َٔ/ّْصكرة الز رؼ  (َُ)
 . ْاّ/َٖصكرة  ةس  (ُُ)
 .ّٔ/ َْصكرة غالر  (ُِ)
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يكلول أل ؽ اليراء الرجاء ةالتمنوا لج ؿ  (ُ)كصاف ذلؾ لو مكضا كا د ىك ةاب  إ راب الي ؿ  
اى طَّفً مى لى  اتً كى مى لصَّ ابى اه ةى صٍ أى  ابى ةى صٍ تي اه  غي في ةٍ أى  وً فٌ  ى لَّ  .. كمنو يراءة  يص  ف  الـل.لو جكاةان منلكةان 


لرى صٍ ذٌ لً اه  وي  ى يى نى تى لى  ري صَّ ذَّ يى  كٍ ٌصو أى زَّ يى  فَّوي  ى لى  كصذلؾ يكلو ت الولا (ِ)

(ّ). 
 يؤصد  فو ل ة القا دة ةال  ر كالقرآف ل -ٔ

 لقد اصت يد ةقكؿ ال ا رل ا(ْ)كصاف ذلؾ لو مكضا كا د ىك ةاب   الن ت  

ػػػػػػػػػػأى  دٍ قىػػػػػػػػػػلى كى   نوةُّ صيػػػػػػػػػػيى   ػػػػػػػػػػيـً و الفَّ فىػػػػػػػػػػ ى  رُّ مي
 

ػػػػػػػػػػتى ييٍفػػػػػػػػػتي   ػػػػػػػػػٍيتي ثيمَّ  (ٓ)ينػػػػػػػػػػونً  ٍ  يى الى لىمىضى
 (ٔ)﴾نَّيىارى لاي  وي نٍ  ي مً فى صٍ نى  ؿي فيٍ لَّ اه  ـي يي لَّ  ةه يى آى كى  ليو ال  اؿ كمثفو يكلو ت الولياؿل أف يكلو   يصةنو    

القرآف ةما يالو ال فماء  ف االصت ياد ةو كاال تجاج ةآياتو   ةمف صؿ ركاياتو  وكأ تـ الصيـ  ف
كجو يكة ما رضنا أف نرل غ  للي ة  تو ال اذ منياا كلك أنو ال يقاس  فيياا يقكؿ اةف جنول

 (ٕ)ا آ ذ مف صمت ال رةية ميفة ميدانو ةجر أنواآلف  اذان كأنو ضارب لو ل ة الركاية  ويصم

أللر صيـ كأةف و كيجكز االصت ياد ةمتكاتره  – ٌز اصمو  – صيمو  صما يقكؿ الة دادم  نول
 .(ٖ)ك اذه  

 فى مً  ئه رً ةى  ى اه  فَّ أى يد صما يار ان يقرأ  –كىك أكؿ كاضا لفن ك  –لمةك اتصكد الدؤلو 
كضا  و فلو ةصصر اليـ مف   رصكلو   ل ضب لذلؾ كصاف ىذا  الزان  (ٗ)﴾ليوي كً صي رى كى  يفى صً رً  ٍ مي لٍ اه 

 .(َُ)ال رةو الن ك كأصس يكا د

 القراءات القرفنية :
إف الصةب الذم  مؿ ال فيية  ثماف  رضو ا  نو   فو جما القرآف كصتاةتو ىك ما 
ةف و مف ا تيؼ الل اةة لو يراءتوا كلـ يمض زمف يلير  فو إرصاؿ الملا ؼ إلو 

                                                 
 .َُِٔ/ّتكضير المقالد ( ُ)
 .ّٕأّ/َْصكرة غالر (ِ)
 . ّاْ/َٖصكرة  ةس  (ّ)
 .ْٖٗ/ِتكضير المقالد ( ْ)
ك زانػػة اتدب  ِْ/ّكلرجػػؿ مػػف صػػفكؿ لػػو الصتػػابُُٕالةيػػت ل ميػػرة ةػػف جػػاةر ال نيػػو لػػو  ماصػػة الة تػػرم ( ٓ)
 .ْٖٗ/ِكتكضير المقالد  ّٔ/ُكىما اليكاما ُٔٗ/ّكاةف  قيؿ  ّٕٓ/ُ
 .ّٕ/ ّٔصكرة يس  (ٔ)
 .ُُ/ُالم تصب  (ٕ)
 .ٗ/ُ زانة اتدب  (ٖ)
 .ّ/ٗصكرة التكةة  (ٗ)
 .ٖ/ُمراتب الن كييف  (َُ)
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. ثـ (ُ)اتملار  تو ألةر لصؿ ملر يراءة  الة يتة كف لييا يار ان يت نكف ةل ة يراءتو 
ىػ( ا كاةف ُُٖيراءة  ةد ا ةف  امر الي ةلو المراص و )ت  اصتقر منيا صةا يراءات ىول

ىػ( ا كأةك  مرك ةف ال يء ُِٖىػ(ا ك الـ كىكل أةك ةصر اةف أةو النجكد )ت َُِصثير)ت 
ىػ(ا كالصصا و الصكلو )ت ُٔٓىػ( ةالمدينةا ك مزة ةف  ةيب )ت ُٗٔىػ( ا كنالا )ت ُٓٓ)ت 
 . (ِ)جا زة  ند المصفميفا كتصمو ةالقراءات المتكاترةىػ(ا كىؤالء ىـ أل اب القراءات الُٖٗ

ياؿ أةك  فو اليارصول  كليس صؿ ما جاز لو يياس ال رةية تصكغ التيكة ةو  تو ينضـ 
 .  (ّ)إلو ذلؾ اتثر المصتييض ةقراءة الصفؼ لو كأ ذىـ ةو تف القراءة صنة

يراءةل أةو ج ير يزيد ةف الق قاعا كي قكب ةف إص اؽ ال ضرموا ك فؼ ةف  (ْ)كذصر الرال و 
لقاؿل  ىو يراءات اآل اد المتممة لفقراءات الصةاا كما ة دىا ليو القراءات  ى اـ ةف طالب .

 ال اذة   .
ا لرد الصيكطو ىذه (ٓ) كلك أف ة ضيـ ينصب يراءة  الـا ك مزةا كاةف  امر إلو الف ف  

ةقكلول  ليـ م ط كفا لإف يراءتيـ ثاةتة اتصانيد المتكاترة الل ي ة التو ال يط ف النصةة 
 ا صما ردىـ اةف مالؾ ةا تجاجو ةقراءتيـ أذصر مف ذلؾل(ٔ)لييا 
ا تجاجو  فو جكاز ال طؼ  فو الضمير المجركر مف غير إ ادة الجار ةقراءة  مزة .  -ُ
اـً ﴿  .(ٕ)﴾ تىصىاءىليكفى ًةًو كىاهٍتىٍر ى

ـٍ  ﴿جػػػػكاز اليلػػػػؿ ةػػػػيف المضػػػػاؼ كالمضػػػػاؼ إليػػػػو ةمي ػػػػكؿ ةقػػػػراءة اةػػػػف  ػػػػامر  -ِ ًىػػػػ دى يىٍتػػػػؿى أىٍكالًى
صىاً ييـٍ   .(ٖ)﴾ يرى

لقد ا تير غير ما ذصرت يرَّاء  (ٗ) ﴾ ثيَـّ ٍليىٍقطىاٍ  ﴿جكاز صصكف الـ اتمر ة د ثـ ةقراءة  مزةل -ّ
ةقراء ال كاذ مثؿل اةف مجاىدا ك الـ الج درما ك ةد ا ةف  (َُ)آ ركف صماىـ اةف النديـ

                                                 

 .َّ-ِٖ/ُ( انظرل إ جاز القرآف ُ)
 .َْ؛ّٗ/ُ( إ جاز القرآف ِ)
 . ِْ؛ُْ/ُ( انظرل إ جاز القرآف ّ)
 . ُْ؛ّٗ/ُ( انظرل إ جاز القرآف ْ)
 .ٕٗ/ُ( االيتراح ٓ)
 .َٖ/ُ( االيتراح ٔ)
 .ُٖ؛َٖكااليتراح  ُ/ْ(  صكرة النصاء ٕ)
 .ّْٕ/ُكانظرل اإلنلاؼ  ُّٕ/ٔاتن اـ ( صكرة ٖ)
 .ِٖ/ُك االيتراح  ُٓ/ِِ( صكرة ال   ٗ)
 . ّّ/ُكالييرصت  ُٗٓ/ُ( انظرل االتقاف لو  فـك القرآف َُ)
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 ةاس الم زكموا مصفـ ةف  ةيبا كاةف م يلفا ك يصو ةف  مر الثقيوا ك نكاف ةف  ثماف 
 الزةيدما كيزيد ةف الق قاع ك ةد ا اةف اص ؽ ال ضرمو .

يؿ مما ىو  فيو لقد صانت  كاىد المرادم كا تجاجاتو ةالقراءات  فو المصا ؿ الن كية أ
  صة ة كتمانيف مكض انا ذصر لييا ما جاء ةو أل اب القراءات مف ٕٖلو القرآف ا لقد ةف ت  

ا تيلات لو يراءة اآليات القرآنيةا صاف ليا أصةر اتثر لو المصا ؿ الن كيةا كمكاضا الصفمات 
 اإل راةية .

 تيليؿ ليذه القراءاتل
 ل(ُ)يكلو لو ةاب الم رب كالمةنو-ُ

المثنو كما أل ؽ ةو ل ة أ رل كىو لزكـ اتلؼ  رل ان كنلةان كجران   كىو ل ة ةنو ال ارثا  لو
 ًإٍف ىىذىاًف لىصىاً رىافً  ﴿كأنصرىا المةرد . كىك م جكج ةنقد ات مة كىك أ صف ما  رج  فيو يراءة 

﴾(ِ)  
 .(ّ)ةاب االصـ المكلكؿ   ت ديد النكف لو تثنية الذما كالتو  -ِ

ةَّنىا  ﴿ياؿ مل  ان رأم الصكلييف لو ت ديدىا ما الياء ةقكلول  كىك الل ير لقراءة اةف صثيرل  رى
نىا يَّ  .(ْ) ﴾ أىًرنىا اهًلفَّذىٍيًف أىضى

تيضيفو يراءة كرش لو االصت ناء  ف ىمزة الكلؿ ةال رصة المنقكلة إلو الصاصف ةقكلول ةؿ -ّ
 . (ٓ)يةدأ ةاليمزة لو الم يكر مف يراءة كرش

لُّكا ﴿ل  يقلد جكاز تكصط  ةر ليس  ا يراءة (ٔ)يكلول القاطا ةالجكاز-ْ  .(ٕ)﴾ لىٍيسى الًةرَّ أىٍف تيكى

ل    ذؼ تاء التمنيث أك ثةكتيا   ما اليلؿ ةإال ا ياؿل كة ضيـ ال يجيز (ٖ)ةاب اليا ؿ-ٓ
ثةكتيا ما اليلؿ ةاال ا إال لو الضركرة ا كالل ير جكازه لو النثر  فو يفة كمنو يراءة مالؾ 

ى مىصىاًصنيييـٍ  ﴿ةف دينار ا كالج درمل  كٍا الى تيرىم ًإالَّ  .(ٗ) ﴾ لىمىٍلةى ي

   ياؿل كأيفيا   ا كىذه التو يفييا المجركر ةاليـ ليصت  رلان.  ا ا (ُ)ةاب االصتثناء -ٔ

                                                 

 .َّّ/ُ( تكضير المقالد ُ)
 .ّٔ/َِ( صكرة طو ِ)
 .َِْ/ُ( تكضير المقالد ّ)
 .ِٗ/ُْ( صكرة للفت ْ)
 .ُْٔ/ُ( تكضير المقالد ٓ)
 .ْٓٗ/ُقالد ( تكضير المٔ)
 .ُٕٕ/ِ( صكرة الةقرة ٕ)
 .ٖٗٓ/ِ( تكضير المقالد ٖ)
 .ِٓ/ْٔ( صكرة ات قاؼ ٗ)
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لػػو يػػراءة اةػػف مصػػ كدل   ػػاشى ا   ةاإلضػػالة صػػة اف اا كيػػراءة أةػػو الصػػماؿل   (ِ)  ا ػػا   -ٕ
 ا نا    ةالتنكيفا كالكجو لو يراءة مف لـ ينكف أف تصكف مةنيػة ل ػةييا ةػػ ) ا ػا( ال رليػة ليظػان 

 كم نو .
ل                                                                    (ّ)ن ـ كة سل ةقكلو  -ٖ

كلو ن ـ أرةا ل اتل نىً ـا ًنً ـا نىٍ ـا ًنٍ ـ. كألل يا ىول ًنٍ ـا كىو ل ة القرآفا كةيا يرمء . 
 .(ْ) ﴾ لىًن ىمَّا ًىوى ﴿

         ل  تكصيد الي ؿ ة د ال النالية  .(ٓ)نكنا التكصيد
ياؿل ييؿل   ال تليىةٌف   جكاب يصـ  ( ٔ)﴾ كىاتَّقيكٍا ًلٍتنىةن الَّ تيًليةىفٌ  ﴿ذصر يكلو ت الول 

ك ض يؼ تف مكجةةا ك اتلؿ  لتًليةىفّْ  صقراءة اةف مص كد كغيرها ثـ أ ة ت اليـا كى
 اإل ةاع ةاةو ال  ر .

 ل(ٕ)ال دد 

ٍ ػػػػػػػػرىٍة                  ييػػػػػػػػٍؿ لىػػػػػػػػدىل التٍَّمًنيػػػػػػػػًث ًإٍ ػػػػػػػػدىل  ى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػٍف تىًمػػػػػػػػػػػػيـو صىٍصػػػػػػػػػػػػرىةٍ    كىال َّػػػػػػػػػػػػيفي ًلييىػػػػػػػػػػػػا  ى
يقلد    ىً رة   لو التمنيث ليقكؿل إ دل  ً رةا كاثنتا   رة كيد تيتر لو المؤنثا  

 كةاليتر يرأ ات مشا كاليتر ىك اتللر التصصيف كىو ل ة ال جازييف .

 :عند المرادي بالحديث النبوي اًلستًياد

ال ديث ال ريؼا  وة د أف أكض ت اال تجاج ةالقرآف الصريـا الةد مف الصيـ ىنا  ف
 كمكيؼ  فماء ال رةية مف االصت ياد كاال تجاج ةو  فو المصا ؿ الن كية كالف كية لميكؿل

ةو أك رلضو ك دـ لقد ذىب  فماء الن ك كالف ة مذاىب م تفية لو ات ذ ةال ديث كاالصت ياد 
اال تماد  فيو لو ال اىد الن كم ميضفيف ال  ر القديـا كاإلصيمو م تجيف لو ذلؾ ةركايتو 
ةالم نو مف جيةا كتف اتيدميف لـ يم ذكا ةو أك يج فكه  جة لو  كاىدىـ. كلصؿ مف ىؤالء 

 يديميـ ك ديثيـ مذىةو كرأيو.

                                                                                                                                            

 .ُٗٔ/ِ( تكضير المقالد ُ)
 .ُٗٔ/ِ( تكضير المقالد ِ)
 .َّٗ/ّ( تكضير المقالد ّ)
 . ُِٕ/ِ( صكرة الةقرة ْ)
 .ُُٕٕ/ْتكضير المقالد  (ٓ)
 .ِٓ/ٖصكرة اتنياؿ  (ٔ)
 .ُِّٓ/ْتكضير المقالد  (ٕ)
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فيو اال تجاج ةصيـ أىؿ الةيت رضو ا  لقد جكَّز اةف مالؾ االصت ياد ةال ديثا كزاد  
 مصتدليف ةممريفل ا كمن و اةف الضا اا كأةك  ياف(ُ) نيـ صما ل ؿ اإلماـ الرضو  

 كيد تداكلتيا   يث ياؿل (ِ)ا كىذا ما ذصره الصيكطووأف ات اديث ركيت ةالم ن أ دىمال
 يا .ات جاـ كالمكلدكف يةؿ تدكينياا لزادكاا كأنقلكاا كأةدلكا ألياظ

 ثانييمال أف أ مة الن كييف المتقدميف لـ ي تجكا ة ب منو كليذا لـ ي ت  صيةكيو كغيره لو
 ل  كا تمدكا لو ذلؾ  فو القرآف كلرير (ّ)االصت ياد ةال ديثا صما ياؿ أةك ال صف ةف الضا ا

ذا صم ناه  كنجد اةف الضا ا يقكؿ لو مصاف آ ر لو صتاةول  ا (ْ)النقؿ  ف ال رب  ي الؼ  كا 
صيـ ال رب لو مكاضا صثيرة  فمنا أف ل تو لصدت الصيما أف ذلؾ ال رةو يد  الط ال جـا أك 

ما تيصد اتلصنة ةالم الطةا كلذلؾ أصثر ما أ ذت الف ة  ف صصاف  صصف ال اضرةا لإف صثيران 
تةر الةكادما تف ال كاضر مجتما تمـ صثيرةا كلو ل ات م تفية مف ال رب كال جـ  . كةيذا ي 

 لوال ديث أيؿ ملادر اال تجاج  ناية مف الن اة كيرجا ذلؾ إل
صانت ركاية الف ة كال  ر مجاؿ اىتماـ الناس لو القرف اتكؿ اليجرم كما ة دها كصاف الركاة  -ُ

 صةيؿ االصت يادل  ويي ركف ةمقدار ما يرككف كي يظكف مف أ  ار ال ربا أذصر مف ذلؾ  ف
ثيثيف ألؼ ةيت  اىد لو القرآف كصاف أ يظ مف تقدـ صاف أةك ةصر ةف اتنةارم ي يظ  -أ

 . (ٓ)مف الصكلييف

 صاف أةك مص ؿ يركم  ف    فو ةف المةارؾ ات مر  أرة يف ألؼ ةيت  اىد لو الن ك -ب
 وصندمو  ف وء  وما ندمت  ف ياؿل كصم ت أةا ال ةاس أ مد ةف ي يو ث فةان يقكؿل

 .(ٔ) ف  فو ةف المةارؾ ات مرترؾ صماع اتةيات التو صاف يركييا أةك مص ؿ 

لو إ ضاع القرآف كال ديث لقكا د الن ك كأ صاموا ليذا  المتقدميف كجدكا  رجان  ل ؿ الن اة -ِ
مف القرآفا كال  اتلم و يقكؿل  صم ت مف صيياف الثكرم ثيثيف ألؼ  ديث صاف ال ييصر  ي ان 

  .(ٕ)مف الف ة لو نظير لو القرآف كصذلؾ ال ديث ت رجان   ي ان 

م رلة كثيقة ةال ديث النةكم كلـ ي تيركا ةاالىتماـ  ولـ يصف صثير مف الن اة المتقدميف  ف -ّ
 كالصصا و. ةو ةؿ غفب  فييـ القياسا كاالىتماـ ةال  را كمنيـ أ مة الن ك ال فيؿ كصيةكيو

                                                 
 .ُِٓ رح درة ال كاص لو أكىاـ ال كاص  (ُ)
 .ٖٗ/ُااليتراح  (ِ)
 .ٗ/ُانظرل  زانة اتدب  (ّ)
 .َُ/ُ زانة اتدب  (ْ)
 .ُّٓآُْطةقات الن كييف كالف كييف  (ٓ)
 . ُِّ/ِا كانظرل ة ية الك اة ُّٓطةقات الن كييف كالف كييف  (ٔ)
 .ُْ؛ُّ/ُِانظرل تاري  ة داد  (ٕ)
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ا كأيده لو ػىَٖٔ و صنة ذك اةف الضايا المتكل ػىْٕٓ و صنةكيد  ذا أةك  ياف المتكل
 كيد أصثر الملنؼ مف  اةف مالؾ ا تراضاتو لقاؿل واال تجاج ةال ديثا كأكرد  ف  دـ

 لو لصاف ال ربا كما رأيت أ دان  (ُ)إثةات القكا د الصفية واالصتدالؿ ةما كيا لو ات اديث  ف
أف الكاض يف اتكليف ل فـ الن ك  ومف المتقدميف كالمتم ريف صفؾ ىذه الطريقة غيره  ف

المصتقر يف لأل صاـ مف لصاف ال رب صمةو  مرك ةف ال يءا ك يصو ةف  مرا كصيةكيو مف أ مة 
الةلرييفا ثـ الصصا وا كاليراءا ك فو ةف المةارؾ ات مرا كى اـ الضرير مف أ مة الصكلييف كلك 

 لمجر  لداد كاتندلس كثقكا ةو لجر لـ يي فكا ذلؾا كصفؾ طريقيـ مف جاء ة دىـ مف  فماء ة 
مف الركاة صانكا غير  رب  القرآفا كلصف كيكع الف ف الصثير ليما ركل مف ال ديث تف صثيران 

إذ لك كثقكا   إنما ترؾ ال فماء ذلؾ ل دـ كثكييـ أف ذلؾ ليظ الرصكؿ  أف يقكؿل و  إل (ِ)ةالطةا
  .(ّ)القرآف لو إثةات القكا د الصفية لمجر  لةذلؾ لجر 

لتيذيب لألزىرما و صتاب ا لنظرة إل لكيد رد اتل انو ما جاء ةو أةك  ياف يا ين 
ا كالمجمؿا كمقاييس الف ة الةف لارس ا كاليايؽ هكالم لص الةف صيد اكالل اح لفجكىرم

 . (ْ)أةك  ياف  و ض ما اد دا صالية لملفزم  ر 

المتم ريف مف ثركة ن كية أك  ل كلذلؾ نجد ما لد كيصترصؿ اتل انو لو صيمو ليقكؿل
مصنيـ مف أف تصكف نظرتيـ أ مؿا كأ صاميـ أصدا كلك صانت ىذه ان كالر  أك  ديثية  ي ان  ل كيةا

كا  فييا ةالنكاجذ . ل ضُّ .الثركة لو أيدم اتيدميف صمةو  مرك ةف ال يءا كاتلم وا كصيةكيو .
يا  ر المكاردا كلصانكا أ د المنصريف كل يركا لر يف صثيران مف يكا دىـ التو لا ةيا  يف كض 

 .(ٓ)كاتجاىو الجدبا كال لب م يط ةو مف صؿ جانب ا فو أةو  ياف ج كدها كضيؽ نظرتو

أةو  وكلـ يقتلر رلض ال ديثا ك دـ اال تجاج ةوا أك ج فو مف ال كاىد الن كية  ف
 ا صثيركف.م يافا كاةف الضايا ل صبا ةؿ صفؾ طريقي

                                                 
 .َٗ/ُا االيتراح ِٓٗ/ِانظرل ارت اؼ الضرب  (ُ)
 .َْٓ/ُا ص ؼ الظنكف َُ/ُانظرل  زانة اتدب  (ِ)
 .ْٕا لو ألكؿ الن كَُاُُ/ُ زانة اتدب  (ّ)
 .ْٗلو ألكؿ الن ك (ْ)
 .َٓ؛ْٗلو ألكؿ الن ك( ٓ)
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 ياؿ القرالو لو  رح الم لكؿل إنما أىمفكا ذلؾ تف الدكا و    نول  يث ياؿ الصيكطو
الكضاا كأما الف ةا  ومتكلرة  فو الصذب لو ال ديث تصةاةو الم ركلة ال امفة لفكاض يف  ف

 .(ُ)الصذب  فييا غاية الض ؼ  ولالدكا و إل

كجكد ا أك ولقد ا ت  ىؤالء لو رلضيـ لف ديث ةالصذب لو نقؿ ال ديث ما النقؿ ةالم ن
 كيد تقدـ غير مرة أف ال ديث  التل يؼا كالف فا كىذا ما نجده  ند اةف الضايا  يث ياؿل

ف  وكيا لو ركايتو تل يؼ كل ف ىذا ما أنيـ صانكا يجكزكف النقؿ ةالم ن ك فيو  ذاؽ ات مةا كا 
 .صاف الم دثكف أ يران يد تجنةكا ىذا صثيران ك الظكا  فيو  

 ا لو رلض اال تجاج ةال ديثا كما ذىب إليو اتيدمكف كنقؿ الصيكطو رأم اةف الضا
ىك  و ياؿ أةك ال صف الضا ا لو  رح الجمؿل تجكيز الركاية ةالم ن لو ىذا المجاؿ  يث ياؿل

إثةات الف ة ةال ديث كا تمدكا لو  والصةب  ندم لو ترؾ ات مة صصيةكيو كغيره االصت ياد  ف
لو  وكلكال تلرير ال فماء ةجكاز النقؿ ةالم ن ذلؾ  فو القرآفا كلرير النقؿ  ف ال ربا

لو إثةات للير الف ة صيـ النةو لفو ا  فيو كصفـ تنو أللر  وال ديث لصاف اتكل
 .(ِ)ال رب

جانب أةو  ياف لو رده  واةف الضا ا ليما ذىب إليو ككيؼ إل  (ّ)الصيكطو يد أيدك 
 يت ايةكف ليصـ  (ْ)ل ة  أصفكنو الةراغيث  ة ديث الل ي يف و اةف مالؾ  ةمنو اصت يد  ف و ف

  (ٓ) يت ايةكف   مي صة ةالفيؿ كمي صة ةالنيار   تو لار يصمييا ل ةل

 يصت يد  يييـ مف يكؿ الصيكطو أنو متمثر ةمذىب اةف  ركؼ كصيمو  يث يقكؿل
أف مف يةفو  لف صاف ير ا  ك  كجو االصتظيار كالتةرؾ ةالمركم ل صفا وةال ديث صثيرانا لإف صاف  ف

 .(ٔ)أغيؿ  ي ان كجب  فيو اصتدراصو لفيس صما رأل  

 يؼ ما ذىب إليو أةك  يافا كاةف الضا اا كالقرالوا كاةف جما ةا  وإال أننا نجد  ف
المصا ؿ  وكاةف  ركؼا كالصيكطو كغيرىـ ممف دلا اال تجاج ةال ديثا كاالصت ياد ةو  ف

                                                 
 .ُُٗ/ُالمزىر لو  فـك الف ة  (ُ)
 .ٓٗ/ُااليتراح  (ِ)
 .ٕٗ؛ٔٗ/ُااليتراح  (ّ)
 .ُّ/ِال ديث لو رياض اللال يف  (ْ)
 .ُّ/ُ زانة اتدب  (ٓ)
 .ٓٗ/ُااليتراح  (ٔ)
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نزالو منزلة القرآف كال  ر  ولو اال تماد  ف مذىب اةف مالؾالن كية كالف كية مف ذىب  ال ديث كا 
 الجاىفو كاإلصيمو لو ال كاىد الن كية.

ةنقؿ ألياظو لقاؿ الة دادم  و يث جكز اال تجاج ةال ديث الذم ا تن لتكصط ال اطةو
كىـ   لـ نجد أ دان مف الن كييف اصت يد ة ديث الرصكؿ  لو ال زانةا ياؿ ال اطةو لو اتلييةل

أ قاةيـا كأ  ارىـ التو لييا  ويصت يدكف ةصيـ أجيؼ ال رب كصييا يـ الذيف يةكلكف  ف
كت تفؼ ركاياتياا كألياظيا  وا كيترصكف ات اديث الل ي ة تنيا تنقؿ ةالم نوالي شا كال ن

 تنكا ةملياظيا لما يةنو  فيو مف ال نك كلك كييت ة يؼ صيـ ال رب كأ  ارىـا لإف ركاتو ا
 .(ُ)اجتيادىـ يضيت منو ال جب   و ف

                                                 
 .ُِ/ُ زانة اتدب  (ُ)
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يقكؿ لو منا  أف  لو  ةر صادل  كأما  ديث صاد اليقر أف يصكف  (ُ)كنجد اةف اتنةارم
 أللر مف نطؽ ةالضاد  . لإنو ت ةير الركاةا تنو  (ِ)صيران  

اةف مالؾا كأف  وأةو  ياف  ف (ّ)ا تراضات  فو كصفؾ ناظر الجيش ىذا المني  رادان 
لو ىذا  (ْ) ىؿ أنتـ تارصكا لو لا ةو  ال ديث لادر  ف أللر الناس لقاؿ لو  ديث الرصكؿل

 .(ٓ)ال ديث للؿ ةالجار كالمجركر تنو مت فؽ ةالمضاؼا كىك أللر الناس  

 ثسثة مذاىب: خالحديث بأنيم عمب اًلستًياد النحاة ف  موقليم من رأينلمل يمكن أن و 
ا ثـ وتنو ركم ةالم ن ػىَٖٔاتكؿل مذىب الممان يفا كمنيـل اةف الضا اا ال صف ةف  فو ت 

كصةب المنا  نده صثرة الف ف تف صثيران مف الركاة صانكا غير  ػىْٕٓأةك  ياف اتندلصو ت 
  رب.

ركايتيا ةالفيظ ا لصنو أجاز االصتدالؿ ةات اديث التو تثةت ػىُُٗكجيؿ الديف الصيكطو ت 
 .(ٔ)كىو يفيفة

كاةف ص يد ػ(ا ىِٕٖت )الثانول المجكزكف كىـل اةف مالؾا كاةف ى اـا كالةدر الدمامينو 
 ػ(.ىُُٗٗ)تالتكنصو المتكلو 

صما  د مف أل اب ىذا المذىبل الجكىرما كاةف صيدها كاةف لارس كاةف  ركؼا كاةف جنوا  
 كاةف ةرما كالصييفو.
ا لقد تكصط ال اطةو لو  رح ػ(ىَٕٗت )كأ يرىـل أةك اص ؽ ال اطةو الثالثل المت يظكفا 

 .(ٕ)ةملياظيا واتلييةا لجكز اال تجاج ةات اديث التو ا تن
ديًث النَّةكم كمف نماذج اصت ياد المرادم ةات اديث النةكية ما يفول  ًفيَّان اصت ياده ةال ى لقد ظىيىرى جى

 ال َّريًؼ كًمف ذلؾل
ػا ـً ً نػدى اً أطيػبي ًمػف ريػًر  لو ةػاًب الم ػرًب كالمةنػول  ًذصريه  ديث النةو  - فيػكؼي لىػـً اللَّ لى ي

 .(ٖ) الًمصؾ
فىيًيـ ًصنينان صىصنيف يكصؼ لو ةاًب الم رًب كالمةنول  ًذصريه  ديث النةو  -  .(ُ) الفييَـّ اج ىفيىا  ى

                                                 
 .ّْٓ/ُا كانظرل اإلنلاؼ ُّ/ُ زانة اتدب  (ُ)
 . ِّْ/ُال ديث لو مصند ال ياب  (ِ)
 .َٕ/ُتمييد القكا د  (ّ)
 .ْٔٗ/ُُال ديث لو ل ير الة ارم  (ْ)
 .ِّٗٓ/ٕتمييد القكا د  (ٓ)
 . ْٖ؛ْٔ؛ لو ألكؿ الن ك ّّٖ/ُانظرل ىما اليكاما  (ٔ)
 . َٕ-ٖٔ/ُا كانظرل  قكد الزةرجد   ُِ-ٗ/ُانظرل  زانة اتدب  (ٕ)
 ِّْ/ِ( ال ديث لو مصند أ مد ةف  نةؿ ٖ)
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فىيصيـ غىيري الدَّ  لو ةاًب الضميًرل  ًذصريه  ديث النةو  - لنو  ى اًؿ أ كى جى
(ِ). 

ا ىا لىاًطمىةى  لو ةاًب االصتثناًءل  ًذصريه  ديث النةو  -  .(ّ) أصىامىة أ ىبُّ النَّاًس إلوَّ مىا  ى

 ر عند المرادي:اًلستًياد بالًع

نقؿ الصيكطو أ  ار ال رب القدماء ىك صما  وإف الصةب لو ا تماد ال اىد الن كم  ف
ا أ  ار ال رب كىـ صيار وال ي   ز الديف ةف  ةد الصيـ لو لتاكيول  ا تمد لو ال رةية  ف  ف

 .(ْ) لة د التدليس ليو
  راء اإلصيـ لو ال لر  و  ر المكلديفا ةؿ ت داه إل وكلـ يقتلر ال يؼ  ف

اتمكم الذم صاف ليو  فماء الصكلة كالةلرة يصت يدكف ةم  ار الطةقتيف  الجاىفييف 
كالم ضرميفا ثـ ا تفيكا لو اإلصيمييف صجرير كاليرزدؽا ل دىـ أةك  مرك ةف ال يء ت 

 .(ٓ)مف المكلديف الذيف ال يصت يد ة  رىـ  – ػىُْٓ

مكييان م ارضان مف اال تجاج ة  ر المكلديف لقد أيد  كلـ يقؼ  فماء ال رةية جمي ان 
 صيمةا  ة ضيـ ات ذ ة كاىده  تو ياؿ المةردل  ىذه أ  ار ا ترناىا مف أ  ار المكلديف

مف ألياظيا لو الم اطةات  مصت صنةا ي تاج إلييا لفتمثيؿ تنيا أ صؿ ةالدىرا كيصت ار
ةاب طريؼ مف أ  ار المكلديف  ثـ ياؿل   ا كلو يكؿ لو الصامؿل  كىذا(ٔ)كال طبا كالصتب

صؿ ما  و كليس لقدـ ال يد ييضؿ القا ؿا كال ل دثاف  يد ييتضـ المليب كلصف ي ط
 .(ٕ)يصت ؽ 

 يث ياؿل  صملت أةا  فول ىؿ  صما يظير ذلؾ كاض ان لو صؤاؿ اةف جنو لفيارصو
 صما جاز أف نقيس  ؟ لقاؿ أةك  فوللفم رب أك اليجكز لنا لو ال  ر مف الضركرة ما جاز 

  رىـا لما أجازتو الضركرة ليـا  ومنثكرىـ لصذا يجكز لنا أف نقيس   رنا  ف ومنثكرنا  ف
 اال تجاج ةال  ر لو ال كاىد الن كيةا أيكؿلل كلتكضير مد .(ٖ)أجازتو لنا 

 لقد كضا  فماء ال رةية ألكالن يصتندكف  فييا لو  كاىدىـ منيال
                                                                                                                                            

 .ِّٗ/ِ( ال ديث لو مصند أ مد ةف  نةؿ ُ)
 .ِٕٗ/ِ( ال ديث لو رياض اللال يف ِ)
 .ٔٗ/ِيث لو مصند أ مد ةف  نةؿ ( ال دّ)
 .َُْ/ُالمزىر (ْ)
 .ْْ؛ّْ/ُ؛ كانظرل الفيجات ال رةية  َّّ/ُتاري  آداب ال رب ( ٓ)
 .ُِٓ/ِالصامؿ (ٔ)
 .ّْ/ُالصامؿ (ٕ)
 .ِّّ/ُال لا ص (ٖ)
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 كليذا اجتيدنا لو ت ري   ي رؼ يا فوا  تو ياؿ الة دادمل ال مىفٍ  منا اال تجاج ة  ر -ُ
القةيفةا كميزنا اإلصيمو  ف الجاىفوا  وأةيات ال رح كل لنا  ف يا فيا كنصةتيا إل

كةذلؾ ألةر مما يؤ ذ  فيو المرادم كمف صةقو مف  فماء  .(ُ)كالل اةو  ف التاة و 
ا صاف ىذا  رطان يفتـز ةو الجمياا ال ال رةية ىك اصت يادىـ ةم  ار ال ي رؼ يا فكىاا إذ

 صما ىو ال اؿ لو ال ديث ال ريؼ الذم يصت يد ةو مف يرلض اال تجاج ةات اديث.
ال  ر الملنكع المكضكع صقكؿ اةف صيـل  كلو ال  ر المصمكع ميت ؿ مكضكع صثير  -ِ

. (ِ)صتاب  و.. كيد تداكلو يكـ مف يكـ كمف صتاب إل.ال  ير ليوا كال  جة لو  رةيتو 
الضركرة ال  وةيتيف ملنك يف م مكليف  ف لكةيذا نجد المةرد  يفكـ صيةكيو ةمنو يد رك 

 ا كىمال (ّ)لن كييفايجيزىما أ د مف 
            وي كنىػػػػػػػػػػػػري مً يػػػػػػػػػػػػر كاآلال ى  كفى في ا ً القىػػػػػػػػػػػػ ـي ىيػػػػػػػػػػػػ

 
 (ْ)مػػام ظٌ اتمػػر  فى ًمػػ يكمػػان  كا يػػا مػػا  ى إذى  

 ل        كاآل ر 
             وي كنى ري ًضػػػػػػػػػػتى  ٍ مي  اسي النَّػػػػػػػػػػكى  ؽٍ ًيػػػػػػػػػػتى رٍ يى  ـٍ لىػػػػػػػػػػكى 
 

 (ٓ)وٍ قيػػػػػػػػػاىً كى رى  يفى ًيػػػػػػػػػتى  ٍ م المي دٍ ٍيػػػػػػػػػأى مي ػػػػػػػػػان كى جى  
 دـ أ ذىـ  ف أىؿ الةاديةا كةذلؾ ي د ال اىد ما أ ذ  ف  ر ة الضةابا كأصفة  -ّ 

الصكلييف ةقكليـل  وكىذا مني  الةلرييف لو ال اىد الن كما كيد ردكا ةو  ف اليراةيا
 .(ٔ) الصكامي ةا ة  كأنتـ تم ذكنيا  ف أصفة ال كاريز ك 

ؽ لصرة صمرجكزة المتنةو لو كلؼ الطرد ثلي يصتك  (ٕ)إصراع ة ض الم دثيف مف ال مؿ -ْ
 الطرد  أم الليد  التو أصرع لو نظميا كىول 

 ؿً زً ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةمى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  يسى ؿ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػزو ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػكمى   
 

 ...    ...         ...    ... (ٖ) 
 

                                                 
 .ُٔ؛ُٓ/ُ زانة اتدب  (ُ)
 .ّْٓ/ُملادر ال  ر الجاىفو  (ِ)
 .ْٖٔ/ُالصامؿ (ّ)
 .ْٖٔ/ُكالصامؿ ِْْ/ّكىما اليكاما َِٕ/ْك زانة اتدب ُٖٖ/ُالةيت ةي نصةة لو الصتاب   (ْ)
 .ُِٕ/ْك زانة اتدب  ْٖٔ/ُكالصامؿ  ُٖٖ/ُالةيت ةي نصةة لو الصتاب  (ٓ)
 .ْٔا كانظرل الفيجات ال رةيةَُْ/ُانظرل ن مة الن ك (ٔ)
 .ِّٕ/ُال لا ص (ٕ)
  ِّٕ/ُل لا ص كاَُّالةيت لفمتنةو لو ديكانو ( ٖ)

 ك جز الةيتل
 ...   ...   ...   ...    كال ل ير ال اديات اليطؿ.
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ىذا لـ يمنا مف ات ذ ةوا كاال تجاج ة كاىده لألصةاب كاتدلة التو ذصرتيا لو االصت ياد  صؿ
 ذلؾل  وةات اديث النةكية ال رييةا ك ير دليؿ  ف

يكؿ اةف جنول  صثرة ما كرد لو أ  ار الم دثيف مف الضركرات صقلر الممدكدا كلرؼ ما  -ُ
آ ر كيتا كال  راء  ورك ةف ال يء  إلال ينلرؼا ك يادة جفة  فماء الن ك أمثاؿ  أةو  م

أ د مف المكلديف ما كرد  ومف ىؤالء أنصر  ف أ دان  ا كليف كليفا كلـ نرى ةف ةرد مف ة ار
 .(ُ)رضاىـ  ولو   ره مف ىذه الضركرات لدؿ ذلؾ  ف

.. ييؿل ىذا صما  يب اليرزدؽ كغيره لو أ ياء . يب ة ضيـ صمةو نكاس  لإف يفتل
أل اةناا لإذا جاز  يب أرةاب الف ةا كلل اء   را نا صاف مثؿ ذلؾ لو أ  ار اصتنصرىا 

ةالجكاز اصتنصارىـل ىمز ملا با كيالكا منارة منا را كمزادة كمزا د ليمزكا  لالمكلديف أ ر 
                   لالرا و ا ك فيو ياؿ(ِ)ذلؾ لو ال  ر

ــــــــد  ــــــــيل ة  مزام ــــــــد ْين  م س  ــــــــاء  الي  ْرق   خ 
 

بيـــــــنَّ الم خم لـــــــان  و أْحل ـــــــد اأخـــــــبَّ  
 (ّ) 

 
صتابا لـ يم ذكه  ف أىؿ الةاديةا كلـ  وكيد تداكلو يكـ مف صتاب إل يكؿ الصيكطول  -ِ

إةطاؿ  وء منو  وال فماءا كليس ت د إذا أجما أىؿ ال فـ كالركاية الل ي ة  ف وي رضكه  ف
 .(ْ)ركم  ف ل يو قةؿ مف ل يية كال يى ف يى أ

 فماء ال رةية أف ال يرلضكا اال تجاج ةة ض ال  ر ال رةو كىك ما يصمكنو ة  ر  و ف -ّ
المكلديف ةؿ ما يجب أف ي مفكه ىك أف ييريكا ةيف المركم الل ير كالمنت ؿا ليم ذكا ل ي ة 
كيطردكا المكضكع المنت ؿا كأل اب االنت اؿ م ركلكف كىـل  ماد الراكيةا ك فؼ ات مر 

ا أ ةرنا م مد ةف يزيد ياؿل صاف  فؼ و أ ةرنا م مد ةف ي ي ب ةقكلولالذم يليو أةك الطي
 .(ٓ)ات مر يضرب ةو المثؿ لو  مؿ ال  ر
 صاف  ماد الراكية غير مكثكؽ ةوا كصاف ين ؿ   ره  كيكؿ اةف صيـ لو  ماد الراكيةل

 .(ٔ)لرجؿ غيرها كيزيد لو ات  ار 

                                                 
 .ِّٖ؛ِّٕ/ُال لا ص (ُ)
 .ِّٖ/ُانظرل ال لا ص (ِ)
 ُِّٓ/ِْكلصػػاف ال ػػرب  ُٖٔ/ٖكالم صػػـ  ْٕٔ/ ِّكتػػاج ال ػػركس  ٖٖالةيػػت لفرا ػػو النميػػرم لػػو ديكانػػو ( ّ)

 .ْٔٔ/ِكالل اح 
 .ُُٕ/ُالمزىر (ْ)
 .ُُٔ/ُا كانظرل طةقات الن كييفُٕٕ/ ُانظرل المزىر (ٓ)
 .ْٖ/ُا طةقات ل كؿ ال  راءُٕٓ/ ُالمزىر (ٔ)
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 أنو ياؿل ك ير ما يكضر ات ذ ةال  را أك رلض اال تجاج ةوا ما ركم  ف النةو 
  إنما ال  ر صيـ مؤلؼ لما كالؽ ال ؽ منو ليك مصالـا كما لـ يكالؽ ال ؽ منو لي  ير ليو  

 
 .(ُ)  ال  ر صيـ  صف كيةيرا ل ذ ال صف كاترؾ القةير  ل كيكؿ  ا  ة 

 واًلحتلاج بو:دواع  اًلستًياد بالًعر 
اال تجاج ةال  را  و فماء ال رةيةا لدل تيـ إل وىناؾ أصةاب صثيرة لرضت نيصيا  ف

كاال تماد  فيو لو  كاىدىـ الن كية كالف كية صانت أصثر مف غيره مف ملادر اال تجاج 
 كاالصت ياد كذلؾل

النيكسا لال  ر صيـ مكضكعا  وأنيـ صانكا يتنا دكنو لو صؿ مصاف كمناصةةا ليك يريب إل -ُ
 وف ة صس القرآف الصريـا كال ديث ال ريؼ الفذيف ي تاجاف إلك كيكؿ منظكـ لصؿ ما ي  ركف كيرك 

 إف لـ نقؿ لصثير مف صفماتو كآياتو . –تيصير لة ض الصفمات 
ما صكاىاا صال  ر الجاىفو مثينل كتنو مملكؼ  وأنو أصةؽ ملادر اال تجاج كاالصت ياد  ف -ِ

 النطؽ كال يظا ليك ديكاف ال رب كتاري   ياتيـ. وكصيؿ  ف

تكضير آيات القرآف الصريـا كميردات ال ديث النةكم ال ريؼا ليك   وأنيـ يصت ينكف ةو  ف -ّ
 ك ديث ل اةتو   جة ليما أٍ صؿى مف غريب صتاب ا جؿ ثناؤها كغريب  ديث رصكؿ ا   

صملتمكنو  ف غريب القرآف لالتمصكه لو ال  ر لإف ال  ر  إذا  لساةف  ةا ؿيا. (ِ)كالتاة يف 
 .(ّ)ديكاف ال رب 
 ف   (ْ)  إذا يرأتـ  ي ان لفـ تدركا ما تيصيره لالتمصكه لو ال  ر لإنو ديكاف ال رب كياؿ أيضانل

  صرمة  ف اةف  ةاس   رضو ا  نيما.

  ةف تيا القرآف ككلييا الرصكؿ أنيـ أ ذكه مف القةا ؿ ال رةية الكثكؽ ةيا كمنيا يريش التو -ْ
 نا أللر ال رب ةيد أنو مف يريش . أ  –صما يييـ مف  ديثو  –ةاليلا ة 

ان دصانت يريش أجكد يةا ؿ ال رب انتقا  اتلياظ كال ركؼل و يقكؿ الياراةو لو أكؿ صتاةو المصم
 ما لو النيسا  ةالفصاف  ند النطؽ كأ صنيا مصمك ان إةان ولألللر مف اتلياظ كأصيفيا  ف

ك نيـ أ ذ الفصاف ال رةو مف ةيف يةا ؿ ال رب ىـل  كالذيف  نيـ نقفت الف ة ال رةية كةيـ ايتدما
 .(ُٓ) لإنو لـ يؤ ذ ال مف ل ـا كال مف جذاـ ل أف يقكؿ وإل .ييسا تميـا أصد..

                                                 
 .ِٕ/ُانظرل ال مدة لو م اصف ال  ر (ُ)
 .ّٗٗ/ِا كانظرل المزىرُِّ/ُاللا ةو لقو الف ة( ِ)
 .ِّٖ/ ُغاية النياية (ّ)
 . ُٕ/ُأدب اإلميء كاإلصتميء (ْ)
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 .َُِ؛َُُ/ُكااليتراح  ُِِ/ ُانظرل المزىر (ُ)
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 توصمت من خسل دراست  ىذه إلخ النتامج اآلتية :
ليما ي ص  ياتو يفيؿ جدناا كا تماد المتم ريف  فو مف إٌف ما كلؿ مف ترجمة المرادم  .3

 صةؽ لو الترجمة لو.
 ق ةدليؿ يف ذصرتيما لو مكض يا مف الدراصة. ْٕٗرج ت اف كلاتو صانت صنة  .1
ت ددت ملادره التو ألاد منيا لو تكضير المقالد كالمصالؾ ك رح التصييؿ لمنيا صتب  .1

 القراءات كصتب التراجـ.الن ك كاللرؼ كالف ات كم انو القرآف كصتب 
اتةا طريقة الت فيؽ  فو أةيات اتليية ة د ذصر الةيت كلو التصييؿ ا تمد طريقة تجز ة  .4

 المتف كىاتاف الطريقتاف ألضؿ مف طريقة المزج ةيف ال رح كالمتف.
 ماؿ إلو اال تلار المييـ ال ير م ؿ لو ت فيقو  فو اتةيات ا كالمتف. .5
 الترجير كالتقفيد.انقصمت آراءه ةيف التيرد ك  .6
صاف مكييو مف صتاب صيةكيو مكيؼ المكالؽ غالةا كيد  ارضو إذا كجد غيره أيرب  .7

 لفلكاب.
 اىتـ ةالصماع كالقياس كرجر كرد كةناءن  فييما. .8
 لـ يمتو ةجديد لو يكا د الن ك كاللرؼ ص يره مف المتم ريف. .9
ال رؼ كاتثرا كاتمثاؿ ت ددت  كاىده ا لاىتـ ةالقرآف الصريـ كيراءاتو ا كةال ديث  .َُ

 كأيكاؿ ال رب اليلي ة.
ا ليمف تم ر  نو لو الزمف مف  ار و اتليية  .ُُ صاف أثر  ر و لألليية كلفتصييؿ كاض ن

 ك ار و التصييؿ لم ذكا  نو كأ اركا إليو ككالقكه ك ارضكه .
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 الليارس العامة

 أوًل : فيرس اآليات القرفنية
 (1سورة البقرة )

 الصلحة رقميا اآلية الرقم

 87 6 {سٌََبءُ عَهَيْيِمْ أَورَزْتَيُمْ أَ ْ لَمْ تُنرِزْىُمْ} 3

1 ُمَسَيَهْيِيهَيُمُ بلهّو. ُّٕ ُّ 
لُّكا ﴿ 1  َُّ ُٕٕ ﴾ لىٍيسى الًةرَّ أىٍف تيكى

1 
مُ بلقِتَةلُ أَلَّة ىَ ْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِثَ عَهَيْهُ}

 {تُقَةتِهٌُب
ِْٔ ْٖ 

 َُْ ُِٕ ﴾ ًىوى لىًن ىمَّا ﴿ 4
 ّٖ ِّٖ أىف ييًمؿَّ ىيكى ل 5

 (4سورة النساء )
 الصلحة رقميا اآلية الرقم

 65 18 {ًَمَهْ يَهُهِ بلشميْلَةنُ لَوُ قَسِينءة مَسَةءَ قَسِينءة} 3

1 
مَأًُلَاِ َ عَسَ  بهللُ أَنْ يَعْيٌَُ عَنْيُمْ ًَكَةنَ  }

 {بهللُ عَيًٌُّب ؼَيٌُزءب
99 66 

 ُٓ ُٕٔ {يَسْتَيْتٌُوَ َ قُ ِ بلهَّوُ يُيْتِيهُمْ مِا بلْهَهَةلَ ِ} 1

 (5سورة المامدة )
 الصلحة رقميا اآلية الرقم

3  ـٍ صي صى نيي أى  ـٍ صي يٍ فى  ى 305 99 

 (6) نعام سورة اا 
 الصلحة رقميا اآلية الرقم

3 ِأَحُحَاجيًٌ ً فًِ اللّوِ ًَقَدْ ىَدَاى 80 61 

صىاً ييـٍ  ﴿ 1 ـٍ  يرى دىًى  301 317 ﴾يىٍتؿى أىٍكالًى
   



 

117 

 

 (8) اانلالسورة 
 الصلحة رقميا يةاآل الرقم

 َُْ ِٓ ﴾ كىاتَّقيكٍا ًلٍتنىةن الَّ تيًليةىفٌ  ﴿ 3

1 َ ِإِذْ يُسِيهَيُمُ بلهّوُ مِا مَنَةم ّْ ُّ 
 (9التوبة )  سورة  

 الصلحة رقميا اآلية الرقم

3  َّليوي كً صي رى كى  يفى صً رً  ٍ مي لٍ اه  فى مً  ئه رً ةى  ى اه  أىف﴾ ّ َُُ 

1 ْزَحُحَتْ جِمَة بلْأَزْضُ عَهَيْيِمُ ضَةقَت ِٓ َْ 
 ََُ ّٖ ةً رى  ً آٍلى اه  فى ا مً يى دنٍ لُّ اي  اةً يى  ى لٍ اه ةٍ  ـً يتي ضً رى أى ل 

 (33سورة ىود )  
 الصلحة رقميا اآلية الرقم

3 أَوُهْزِمُهُمٌُىَة ّٖ ُّ 

 ْٔ َُٗ {مِا مِسْيَ ٍ مِممة يَعْحُدُ ىَؤُلَةءِمَهَة تَ ُ } 1

1  ْأَعْمَةلَيُمْ زَجُّ َ لَيٌَُمِّيَنميُمْ لَممة كُهًّة ًَإِن  ُُُ َٕ 
 (31يوسف )سورة 

 الصلحة رقميا اآلية الرقم

نيًنو أىف تىٍذىىةيكا ًةًو  ﴿ 3  36 31 ﴾إنو لىيىٍ زي
1  ران  ى ا ةى ذى ا ىى مى 13 300 
1  ان نى كى صي يى لى كى  فَّ نى جى صٍ يي لى 11 99 
4  اؤي تى يٍ تى  ً اٍ تى 85 99 

 (35الحلر )سورة 
 الصلحة رقميا اآلية الرقم

3 َفَبِنَ حُبَن زًُى 54 61 
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 (36النحل ) سورة 
 الصلحة رقميا اآلية الرقم

3 
نم إِجْسَبىِيمَ كَةنَ أُمم ً قَةوِتًة هللِ حَنِييًة ًَلَمْ }إِ

 { بملُشْسِكِنيَيَ ُ مِهَ 
310 64 

 (37اإلسراء )سورة 
 الصلحة رقميا اآلية الرقم

3  ينان طً  تى قٍ فى  ى  فٍ لمً  دي جي صٍ أى أى 63 99 

1 : أَزَأَيْتَ َ ىَرَب بلَّرِي كَسممْتَ عَهَ م 61 88 
يـ  ضي ةى  افى ك صى كلى  وً ثفً مً ةً  متكفى ال يى ل 1

 ييران ظى   ضو ةى لً 
88 98 

 (38الكيف )سورة 
 الصلحة رقميا اآلية الرقم

 ُٔ ٕٔ ﴾يىٍد ةىفىٍ تى ًمف لىدينو  ذران  ﴿ 3

1 ًآَتٌُوِا أُمْسِغْ عَهَيْوِ قِلْسب ٗٔ ٕٕ 
 (39) مريمسورة 

 الصلحة رقميا اآلية الرقم

3 
أًََلَة يَرْكُسُ بإلِوْسَةنُ أَوَّة خَهَقْنَةهُ مِهْ قَحْ ُ ًَلَمْ }

 {يَ ُ شَيْاًة
67 64 

1 
ّعَهَ  أَشَدُّ أَيُّيُمْ ِشِيعَ ٍ كُ ّ َمِهْ َلَنَنْزِعَهّ ثُم 

 عِتِيًّة بلسمحْمَهِ
69 43 

 (11سورة الحج ) 
 301 35 ﴾ ثيَـّ ٍليىٍقطىاٍ  ﴿ 3

 (15)اللرقان سورة 
 الصلحة رقميا اآلية الرقم

3 

ران يٍ  ى  ؾى لى  ؿى  ى جى  اءى ف  ى إً  مً ذً لَّ اه  ؾى رى اى ةى تى  ل
 اري يى نٍ ٍتن ا اه يى تً  ٍ مف تى  مً رً جٍ تى  اتً نَّ جى  ؾى لً ف ذى مّْ 

 ان رى ك لي يي  ؾى ؿ لَّ  ى جٍ يى كى 

َُ ٗٗ 



 

119 

 

 
 

 (16)الًعراء سورة 
 الصلحة رقميا اآلية الرقم

  11 87ًَتِهْ َ وِعْمَ ٌ تَمُنُّيَة عَهَام أَنْ عَحمدتم جَنِا إِسْسبئِي َل 3

 (18سورة ص )
 الصلحة رقميا اآلية الرقم

3 
مِهْ قَحْهِيِمْ مِهْ قَسْنٍ مَنَةدًَْب  كَمْ أَىْهَهْنَة}

 .{ ًَلَةتَ حِنيَ مَنَةصٍ
1 ُٖ – ْٔ 

 ٕٔ  18حَتَّ  تٌََبزَتْ جِةلْحِجَةتِل 1
 (40سورة غافر )

 الصلحة رقميا اآلية الرقم

3 َلَّعَهِّا أَجْهُػُ بلْأَسْحَةت 16 11 – ََُ - َُُ 

 (46)ااحقافسورة 
 الصلحة رقميا اآلية الرقم

3 ًََلَهِنِّا أَزَبكُمْ قٌَْمةً تَجْيَهٌُن 11 11 

ى مىصىاًصنيييـٍ  ﴿ 1 كٍا الى تيرىم ًإالَّ  301 15 ﴾ لىمىٍلةى ي
 (69)الحاقة سورة 

 الصلحة رقميا اآلية الرقم

 ِٓ ُٗ {ىَةمُ ُ بقْسَءًُب كِتَةجِيَو} 3
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 المصادر و المرال 
 القرفن الكريم -
ت قيػػػػؽل ال ػػػػي   ػػػػ يب  –ىػػػػػ( ُُٗا لجػػػػيؿ الػػػػديف الصػػػػيكطو )تاإلتقػػػاف لػػػػو  فػػػػـك القػػػػرآف  -ُ

لةنػػاف  –ةيػػركت  –الطة ػػة اتكلػػو  –مؤصصػػة الرصػػالة  –اترنػػؤكط كملػػطيو  ػػي  ملػػطيو 
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗ

أدب اإلمػػػيء كاالصػػػتميء ا لإلمػػػاـ أةػػػو صػػػ يد  ةػػػد الصػػػريـ ةػػػف م مػػػد ةػػػف منلػػػكر التميمػػػو  -ِ
الطة ػة اتكلػو  –دار كمصتةػة اليػيؿ  –اـ ت قيؽل ص يد م مد الف ػ –ق( ِٔٓالصم انو )ت

 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُْٗةيركت  –
ت قيػػؽل الػػدصتكر  –ىػػػ( ْٕٓارت ػػاؼ الضػػرب مػػف لصػػاف ال ػػرب ا تةػػو  يػػاف اتندلصػػو )ت -ّ

القػػػاىرة  –الطة ػػة اتكلػػو  –مصتةػػة ال ػػانجو  –رجػػب  ثمػػاف م مػػد ك رمضػػاف  ةػػد التػػػكاب 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖ

صػػػػػات  ةػػػػػد الػػػػػر مف ةػػػػػف م مػػػػػد ةػػػػػف أةػػػػػو صػػػػػ يد اتنةػػػػػارم أصػػػػػرار ال رةيػػػػػة ا لإلمػػػػػاـ أةػػػػػو الةر  -ْ
 د.ت. –ت قيؽل م مد ةيجة الةيطار  د.ط  –ىػ( ٕٕٓ)ت

 –ىػػػ( ُّٔاتلػكؿ لػو الن ػك ا تةػو ةصػر م مػد ةػػف صػيؿ ةػف الصػراج الن ػكم الة ػدادم )ت -ٓ
-ىػُُْٕةيركت  –الطة ة الثالثة  –مؤصصة الرصالة  –ت قيؽل الدصتكر  ةد ال صيف اليتفو 

 ـ.ُٔٗٗ
الطة ػػة  –دار الصتػػب ال رةػػو  –إ جػػاز القػػرآف كالةيغػػة النةكيػػة ا لملػػطيو لػػادؽ الرال ػػو  -ٔ

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٓةيركت  –الثالثة 
دار اةػف صثيػر ا  –د.ت  –ىػػ( َُِْإ راب القرآف الصريـ كةيانو ا لم و الػديف الػدركيش )ت -ٕ

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْةيركت  –دم ؽ  –الطة ة الصاة ة  –اليمامة 
 –الطة ػػػة ال امصػػػة   ػػػرة  –دار ال فػػػـ لفمييػػػيف  –د.ت  – يػػػر الػػػديف الزرصفػػػو ات ػػػيـ ا ل -ٖ

 ـ.ََِِلةناف  –ةيركت 
ت قيؽل الدصتكر م مد  –ىػ( ُُٗااليتراح لو  فـ ألكؿ الن ك ا لجيؿ الديف الصيكطو )ت -ٗ

 ـ.ََِٔ-ىػُِْٔ –د.ط  –دار الم رلة الجام ية  –صفيماف يايكت 
دار الصتػػب ال فميػػة  –د.ت  –ف القاصػـ القػػالو الة ػػدادم اتمػالو ا تةػػو  فػػو إصػػما يؿ ةػػ -َُ

 لةناف د.ت. –ةيركت  –د.ط  –
اتنصػػاب ا لإلمػػاـ أةػػو صػػ د  ةػػد الصػػريـ ةػػف م مػػد ةػػف منلػػكر التميمػػو الصػػم انو )ت  -ُُ

 –مصتةػػػة اةػػػف تيميػػػة  –ت قيػػػؽل ال ػػػي   ةػػػد الػػػر مف ةػػػف ي ػػػو الم فمػػػو اليمػػػانو  –ىػػػػ( ِٔٓ
 ـ.َُٖٗ-ىػََُْالقاىرة  –الطة ة الثانية 
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اإلنلػػػاؼ لػػػو مصػػػا ؿ ال ػػػيؼ ةػػػيف الةلػػػرييف كالصػػػكلييف ا تةػػػو الةرصػػػات ةػػػف اتنةػػػارم  -ُِ
مصتةػػة  –ت قيػؽل الػدصتكر جػػكدة مةػركؾ م مػد مةػركؾ ك رمضػػاف  ةػد التػكاب  –ىػػ( ٕٕٓ)ت

 القاىرة د.ت. –الطة ة اتكلو  –ال انجو 
ت قيػػؽل  –ىػػػ( ّٕٕاإليضػػاح ا تةػػو  فػػو ال صػػف ةػػف أ مػػد ةػػف  ةػػد ال يػػار الن ػػكم )ت -ُّ

-ىػػػُُْٔلةنػػاف  –ةيػػركت  –الطة ػػة الثانيػػة  – ػػالـ الصتػػب  –الػػدصتكر صػػاظـ ة ػػر المرجػػاف 
 ـ.ُٔٗٗ

ت قيػػؽل  –ىػػ( ْٕٓالة ػر الم ػيط ا لم مػد ةػػف يكصػؼ ال ػيير ةػمةو  يػػاف اتندلصػو )ت -ُْ
الطة ػة  –دار الصتػب ال فميػة  –ال ي   ادؿ أ مد  ةد المكجػكد كال ػي   فػو م مػد م ػكض 

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْلةناف  –ةيركت  – اتكلو

ة ية الك اة لو طةقات الف كييف كالن اة ا لف الظ جيؿ الديف  ةد الر مف الصػيكطو )ت  -ُٓ
-ىػػػػُّٗٗ –الطة ػػػة الثانيػػػة  –دار اليصػػػر  -ت قيػػػؽل م مػػػد أةػػػك لضػػػؿ إةػػػراىيـ  –ىػػػػ( ُُٗ

 ـ .ُٕٗٗ
ت قيػػؽل  – تػػاج ال ػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس ا لفصػػيد م مػػد مرتضػػو ال صػػينو الزةيػػدم -ُٔ

 ـ.ُٓٔٗ-ىػُّٖٓ –د.ت  –مطة ة  صكمة الصكيت  – ةد الصتار أ مد لراج 
ت قيػػػؽل  ةػػػد ا المن ػػػاكم كميػػػدم  –تػػػاري  آداب ال ػػػرب ا لملػػػطيو لػػػادؽ الرال ػػػو  -ُٕ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ –الطة ة اتكلو  –مصتةة اإليماف  –الة قيرم 
 –دار اليػيح  –ىػػ(ُُْٕتتاري  الن ػك ال رةػو ا لصػ يد ةػف م مػد ةػف أ مػد اتل ػانو ) -ُٖ

 د.ت. –د.ط 
تػػاري  ة ػػداد مدينػػة الصػػيـ ا لإلمػػاـ ال ػػالظ أةػػو ةصػػر أ مػػد ةػػف  فػػو ةػػف ثاةػػت ال طيػػب  -ُٗ

الطة ػػػػة  –دار ال ػػػػرب اإلصػػػػيمو  –ت قيػػػػؽل الػػػػدصتكر ة ػػػػار  ػػػػكاد  –ىػػػػػ( ّْٔالة ػػػػدادم )ت
 ـ.ََُِ-ىػُِِْةيركت  –اتكلو 

صـ  فو ةف ال صػف اةػف ىةػة ا ةػف  ةػد ا تاري  دم ؽ ا لإلماـ ال الـ ال الظ أةو القا -َِ
ت قيؽل مجد الديف أةو ص يد  مر ةػف غرامػة  –ىػ( ُٕٓال ال و الم ركؼ ةاةف  صاصر )ت

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓلةناف  –ةيركت  –د.ط  –دار اليصر  –ال مركم 
 –د.ت  –الت ريػػػؼ ةاتنصػػػاب كالتنكيػػػو ةػػػذكم ات صػػػاب ا تةػػػك ال صػػػف اليمنػػػو القرطةػػػو  -ُِ

 .ت.د –د.ط 
دار  –ت قيػػػؽل الػػػدصتكر  ييػػػؼ  ةػػػد الػػػر مف  –تقريػػػب المقػػػرب ا تةػػػو  يػػػاف اتندلصػػػو  -ِِ

 ـ.ُِٖٗ-ىػَُِْةيركت  –الطة ة اتكلو  –المصيرة 
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تمييػد القكا ػػد ة ػػرح تصػػييؿ اليكا ػػد ا لم ػػب الػػديف م مػػد ةػػف يكصػػؼ ةػػف أ مػػد الم ػػركؼ  -ِّ
 ر كجاةر م مد الةراجة ت قيؽل اتصتاذ الدصتكر  فو م مد لا –ىػ( ٖٕٕةناظر الجيش ) ت

ةػػػراىيـ جم ػػػة ال جمػػػو ك فػػػو الصنكصػػػو م مػػػد كم مػػػد راغػػػب نػػػزاؿ  دار الصػػػيـ لفطةا ػػػة  –كا 
 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖاإلصصندرية  -القاىرة –الطة ة اتكلو  –كالن ر كالتكزيا 

ت قيػؽل  ةػػد  –ىػػ( ْٕٗتكضػير المقالػد كالمصػالؾ ة ػرح ألييػة اةػػف مالػؾ ا لفمػرادم )ت -ِْ
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٖالقاىرة  –الطة ة اتكلو  –دار اليصر ال رةو  –اف الر مف  فو صفيم

ت قيػؽل الػدصتكر  ةػد المػن ـ  ياجػة  –جاما الدركس ال رةية ا لف ي  ملطيو غييينو  -ِٓ
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْةيركت  –الطة ة الثامنة كال  ركف  –المصتةة الملرية  –
ت قيػؽل  –ىػػ( َّْجػاجو) تالجمؿ لو الن ك ا تةك القاصـ  ةد الػر مف ةػف إصػ اؽ الز  -ِٔ

 –الطة ػػػػػػػة اتكلػػػػػػػو  –مؤصصػػػػػػػة الرصػػػػػػػالة(  –)دار اتمػػػػػػػؿ  –الػػػػػػدصتكر  فػػػػػػػو تكليػػػػػػػؽ ال مػػػػػػػد 
 ـ.ُْٖٗ-ىػَُْْاتردف

 –ىػػػ( ْٔٓجميػػرة أنصػػاب ال ػػرب ا تةػػو م مػػد  فػػو ةػػف أ مػػد ةػػف صػػ يد اتلػػم و )ت -ِٕ
 ىػ.ُِّٖملر  –د.ط  –دار الم ارؼ  –ت قيؽل  ةد الصيـ م مد ىاركف 

ت قيػؽل الػدصتكر ل ػر الػػديف  –ىػػ( ْٕٗالػدانو لػو  ػركؼ الم ػانو ا لفمػرادم )تالجنػو  -ِٖ
لةنػػاف  –ةيػػركت  –الطة ػػة اتكلػػو  –دار الصتػػب ال فميػػة  –يةػػاكه كاتصػػتاذ م مػػد نػػديـ لاضػػؿ 

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْ
ت قيػؽل طػو  ةػد الػرؤكؼ صػ د  – ا ية اللةاف ا  رح ات مكنو  فو أليية اةػف مالػؾ  -ِٗ

 د.ت. –د.ط  –ية المصتةة التكليق –
 صػف الم اضػػرة لػػو تػػاري  ملػر كالقػػاىرة ا لف ػػالظ جػػيؿ الػديف  ةػػد الػػر مف الصػػيكطو  -َّ

الطة ػػػػة  –دار إ يػػػػاء الصتػػػػب ال رةيػػػػة  –ت قيػػػػؽل م مػػػػد أةػػػػك اليضػػػػؿ إةػػػػراىيـ  –ق( ُُٗ)ت
 ـ.ُٕٔٗ-ىػُّٕٖ –اتكلو 

 –ىػػػ( َُّٗ زانػػة اتدب كلػػب لةػػاب لصػػاف ال ػػرب ا ل ةػػد القػػادر ةػػف  مػػر الة ػػدادم )ت -ُّ
-ىػػُُْٖالقػاىرة  –الطة ػة الراة ػة  –مصتةػة ال ػانجو  –ت قيؽل  ةػد الصػيـ م مػد ىػاركف 

 ـ.ُٕٗٗ
المصتةػػػة  –ت قيػػػؽل م مػػػد  فػػػو النجػػػار  –ال لػػػا ص ا تةػػػو اليػػػتر  ثمػػػاف ةػػػف جنػػػو  -ِّ

 د.ت. –د.ط  –ال فمية 
دار  –د.ت  –ىػ( ِٖٓالدرر الصامنة لو أ ياف الما ة الثامنة االةف  جر ال صقينو )ت -ّّ

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْةيركت  –د.ط  –الجيؿ 
 –دار مصػػفـ  –د.ت  –دليػػؿ الصػػالؾ إلػػو ألييػػة اةػػف مالػػؾ ا ل ةػػد ا ةػػف لػػالر اليػػكزاف  -ّْ

 د.ت.
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 –دار الثقالػػػة  –د.ت  –ديػػػكاف ات طػػػؿ ا  ػػػرح ديػػػكاف ات طػػػؿ ا إليفيػػػا صػػػفيـ ال ػػػاكم  -ّٓ
 ـ.ُٖٔٗةيركت 

 ـ.ُْٔٗ ؽ دم –ت قيؽل نالر ال انو  –ديكاف الرا و النميرم  -ّٔ
 ـ.ُُٕٗةيركت  –دار ال ركؽ  –ت قيؽل الدصتكر  زة  صف  –ديكاف ال جاج  -ّٕ
 ـ.ُٔٔٗةيركت  –دار لادر  –ديكاف اليرزدؽ  -ّٖ
ديػكاف المػػرار ةػػف صػػ يد اليق صػػو )اتصػػدم( = المػػرار ةػػف صػػ يد اليق صػػو ا لفػػدصتكر نػػكرم  -ّٗ

 ـ.ُِٕٗ –مجفة المكرد ال رايية  – مكدم القيصو 
ت قيػؽل  ةػد الصػتار لػراج  – رح أ  ار اليذلييف ا تةو ص يد الصصرم ديكاف اليذلييف ا  -َْ

 ـ.ُٓٔٗمطة ة المدنو ةالقاىرة  –
الطة ػة الثالثػة  –دار الم ػارؼ  –ت قيؽل م مد أةك اليضؿ إةراىيـ  –ديكاف امرئ القيس  -ُْ

 ـ.ُٗٔٗالقاىرة  –
دار  –و ت قيػؽل الػدصتكر ن مػاف م مػد أمػيف طػ –ديػكاف جريػر ا ة ػرح م مػد ةػف  ةيػب  -ِْ

 ـ.ُٗٔٗملر  –د.ط  –الم ارؼ 
 ـ.ُٕٔٗالقاىرة  –الطة ة الثانية  –ت قيؽل الدصتكر  صيف نلار  –ديكاف جميؿ ةثينة  -ّْ
 ـ.ُُٗٗلندف  –ت قيؽل صارليؿ ا صمةردج  –ديكاف ذم الرمة  -ْْ
 –ت قيػػػػؽل كلػػػػيـ ةػػػػف الػػػػكرد ليةػػػػزج  –ديػػػػكاف رؤةػػػػة ةػػػػف ال جػػػػاج ا مجمػػػػكع أ ػػػػ ار ال ػػػػرب  -ْٓ

 ـَُّٗ
 ـُٖٔٗالنجؼ ةال راؽ  –ل يؿ ا نكرم  مكدم القيصو ديكاف زيد ا -ْٔ
 ـ.ََُٗ الكف  –ت قيؽل مصس صفيصكف  –ديكاف طرلة ةف ال ةد  -ْٕ
 فػب  –ت قيػؽل لطيػو اللػقاؿ كدرةػة ال طيػب  –ديكاف  فقمة ةف  ةده ) فقمػة الي ػؿ(  -ْٖ

 ـ.َُٕٗ
 ـ.ُٔٔٗةيركت  –دار لادر  –ديكاف  مر ةف أةو رةي ة  -ْٗ
 ـ.ُُٕٗةيركت  –دار الثقالة  –الدصتكر إ صاف  ةاس ت قيؽل  –ديكاف صثير  زة  -َٓ
 ـ.ُٔٔٗة داد  –ت قيؽل صامو مصو ال انو  –ديكاف ص ب ةف مالؾ اتنلارم  -ُٓ
ت قيػػؽل  –ىػػػ( ْٕٗرصػالة لػػو جمػػؿ اإل ػػراب ا لةػػدر الػػديف ال صػف ةػػف ياصػػـ المػػرادم )ت -ِٓ

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕالقاىرة  –الطة ة اتكلو  –الدصتكرة صيير م مد  فيية 
 د.ت. –د.ط  –ت قيؽل الدصتكر ماىر ياصيف الي ؿ  –اض اللال يف ا لفنككم ري -ّٓ
ت قيػػػؽل  –ىػػػػ( َُٖٗ ػػػذرات الػػػذىب لػػػو أ ةػػػار مػػػف ذىػػػب ا الةػػػف ال مػػػاد ال نةفػػػو )ت -ْٓ

ةيػػػػػركت  –الطة ػػػػػة اتكلػػػػػو  –دار اةػػػػػف صثيػػػػػر ا دم ػػػػػؽ  –م مػػػػػكد ك ةػػػػػد القػػػػػادر اترنػػػػػاؤكط 
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ



 

124 

 

 –ىػ( ٕٗٔا ةف  قيؿ ال قيفو الملرم اليمذانو )ت رح اةف  قيؿ ا لةياء الديف  ةد  -ٓٓ
 ـ.َُٖٗ-ىػََُْالقاىرة  –الطة ة ال  ركف  –دار التراث ك دار ملر لفطةا ة  –د.ت 

 -الطة ػػة اتكلػػو -مصتةػػة ال ةيصػػاف -د.ت – ػػرح ألييػػة اةػػف مالػػؾا تةػػو لػػارس الد ػػداح  -ٔٓ
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓالرياض 

 ةػػد ا ةػػف  ةػػد ا اةػػف مالػػؾ الطػػا و الجيػػانو   ػػرح التصػػييؿ ا لجمػػاؿ الػػديف م مػػد ةػػف -ٕٓ
دار الصتػػب  –ت قيػػؽل م مػػد  ةػػد القػػادر  طػػا كطػػارؽ لت ػػو الصػػيد  –ىػػػ( ِٕٔاتندلصػػو )ت

 ـ.ََُِ-ىػُِِْلةناف  –ةيركت  –الطة ة اتكلو  –ال فمية 
ت قيػؽل  –ىػػ( َٓٗ رح التلرير  فو التكضير ا لف ي   الػد ةػف  ةػد ا اتزىػرم )ت -ٖٓ

لةنػػػػػاف  –ةيػػػػػركت  –الطة ػػػػػة اتكلػػػػػو  –دار الصتػػػػػب ال فميػػػػػة  –ةاصػػػػػؿ  يػػػػػكف الصػػػػػكد م مػػػػػد 
 ـ.َََِ-ىػُُِْ

ت قيػؽل الػدصتكر ي ػو ة ػير ملػرم   – رح الرضو لصالية ةف ال اجب ا الةػف ال اجػب  -ٗٓ
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ –الطة ة اتكلو  –
ا ػة إدارة الطة –د.ت  –ىػػ( ّْٔ رح الميلؿ ا لف ي  اةف  فػو ةػف ي ػيش الن ػكم )ت -َٔ

 د.ت.   –د.ط  –المنيرية 
 ػػرح المصػػكدم  فػػو ألييػػة اةػػف مالػػؾ ا تةػػو زيػػد  ةػػد الػػر مف  فػػو ةػػف لػػالر المصػػكدم  -ُٔ

 –د.ط  –ـ ُّٗٗجام ػػة الصكيػػت  –ت قيػػؽل الػػدصتكرة لاطمػػة را ػػد الراج ػػو  –ىػػػ( َٕٖ)ت
 ـ.ُُٗٗ-ىػُِِْ

 ت قيػػؽل –ىػػ( ْٕٗلف صػف ةػف ياصػـ المػرادم )تا   ػرح تصػييؿ اليكا ػد كتصميػؿ المقالػد -ِٔ
م مػػػد  ةػػػد النةػػػو م مػػػد أ مػػػد  ةيػػػد_ مصتةػػػة االيمػػػاف _ الطة ػػػة اتكلػػػو ملػػػر/ المنلػػػكرة 

 ـ.ََِٔ
ت قيػػؽل  –ىػػ( ْٕٗ ػرح تصػييؿ اليكا ػد كتصميػؿ المقالػد ا لف صػف ةػف ياصػـ المػرادم )ت -ّٔ

 ـ.ََِٖ-ىػُِْٖدم ؽ  –الطة ة اتكلو  –دار ص د الديف  –نالر  صيف  فو 
ا تةػػو م مػػد  ةػػد ا جمػػاؿ الػػديف ةػػف ى ػػاـ اتنلػػارم   ػػرح يطػػر النػػدم كةػػؿ اللػػدل -ْٔ

-ىػػُّّٖملػر  –الطة ػة ال اديػة   ػرة  –المصتةة التجارية الصةرل  –د.ت  –ىػ( ُٕٔ)ت
 ـ.ُّٔٗ

 –د.ط  –دار الم ػػارؼ  –ت قيػػؽل أ مػػد م مػػد  ػػاصر  –ال ػػ ر كال ػػ راء ا الةػػف يتيةػػة  -ٓٔ
 القاىرة د.ت.

ا كصػنف ال ػرب لػو صيميػا ا لإلمػاـ ال يمػة أةػو اللا ةو لو لقو الف ة ال رةيػة كمصػا في -ٔٔ
الطة ة  –دار الصتب ال فمية  –ت قيؽل أ مد  صف ةص   –ال صيف أ مد ةف لارس ةف زصريا 

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖلةناف  –ةيركت  –اتكلو 
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 –ىػػػػ( ّّٗاللػػػ اح تػػػاج الف ػػػة كلػػػ اح ال رةيػػػة ا إلصػػػما يؿ ةػػػف  مػػػاد الجػػػكىرم )ت -ٕٔ
لةنػػاف  –ةيػػركت  –الطة ػػة الثانيػػة –دار ال فػػـ لفمييػػيف  –ر ت قيػػؽل أ مػػد  ةػػد ال يػػكر  طػػا

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ
ت قيػؽل م مػد  –ل ير الة ارم ا لم مػد ةػف اصػما يؿ ةػف إةػراىيـ ةػف الم يػرة الة ػارم  -ٖٔ

 ىػُِِْ –الطة ة اتكلو  –دار طكؽ النجاة  –زىير ةف نالر النالر 
 –ت قيؽل الدصتكر أ مد  ػاف  –ىػ( ْٖٕطةقات القراء ا لف الظ  مس الديف الذىةو )ت -ٗٔ

-ىػػُُْٖالريػاض  –الطة ػة اتكلػو  –)مرصز المفؾ ليلػؿ لفة ػكث كالدراصػات اإلصػيمية( 
 ـ.ُٕٗٗ

ت قيؽل م مكد م مد  –ىػ( ُِّطةقات ل كؿ ال  راء ا لم مد ةف صيـ الجم و )ت -َٕ
 جدة د.ت. –د.ط  –دار المدنو  – اصر 

ت قيػػؽل  –مػد ةػػف ال صػف الزةيػػدم اتندلصػو طةقػات الن ػكييف كالف ػػكييف  ا تةػو ةصػػر م  -ُٕ
 القاىرة د.ت. –الطة ة الثانية  –دار الم ارؼ  –م مد أةك اليضؿ إةراىيـ 

ت قيػؽل  –ىػػ( ُُٗ قكد الزةرجد لو إ راب ال ديث النةكم ا لجيؿ الديف الصػيكطو )ت -ِٕ
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْةيركت  –د.ط  –دار الجيؿ  –الدصتكر صفماف القضاة 

 –الطة ػة الصػاة ة  –دار الم ػارؼ  –د.ت  –ا لفػدصتكر أمػيف  فػو الصػيد  لو  فـ الن ك -ّٕ
 ـ.ُْٗٗالقاىرة 

ال مػدة لػو م اصػف ال ػ ر كآداةػو كنقػػده ا تةػو  فػو ال صػف ةػف ر ػيؽ القيركانػػو اتزدم  -ْٕ
 –الطة ػػة ال امصػػة  –دار الجيػػؿ  –ت قيػػؽل م مػػد م ػػو الػػديف  ةػػد ال ميػػد  –ىػػػ( ْٔٓ)ت

 ـ.ُُٖٗ-ىػَُُْ
ية لو طةقات القراء ا لإلماـ  مس الديف أةو ال ير م مد ةف م مد ةف م مد غاية النيا -ٕٓ

دار الصتػب  –ىػػ( _ ت قيػؽل ج.ةرجصتراصػر ّّٖةف  فو اةػف الجػزرم الدم ػقو ال ػال و )ت
 ـ.ََِٔلةناف  –ةيركت  –الطة ة اتكلو  –ال فمية 

ت قيػػؽل  –ةػػالكراؽ الييرصػػت ا لفنػػديـ أةػػك اليػػرج م مػػد ةػػف أةػػو ي قػػكب إصػػ ؽ الم ػػركؼ  -ٕٔ
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ –الطة ة الثالثة  –دار المصيرة  –رضا ك تجدد 

ت قيػؽل الػدصتكر م مػد  –ىػػ( ِٖٓالصامؿ ا لإلماـ أةو ال ةاس م مد ةف يزيػد المةػرد )ت -ٕٕ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖلةناف  –ةيركت  –الطة ة الثالثة  –مؤصصة الرصالة  -أ مد الدالو 

ت قيؽل  ةد الصػيـ  –ىػ( َُٖك ةف  ثماف ةف ينةر )تالصتاب ا لصيةكيو أةو ة ر  مر  -ٖٕ
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖالقاىرة  –الطة ة الثالثة  –مصتةة ال انجو  –م مد ىاركف 

ص ػػػػؼ الظنػػػػكف  ػػػػف أصػػػػامو الصتػػػػب كالينػػػػكف ا لف يمػػػػة ملػػػػطيو ةػػػػف  ةػػػػد ا الركمػػػػو  -ٕٗ
 ـ.ُِٖٗ-ىػُُْٗةيركت  –د.ط  –دار اليصر  –د.ت  –ىػ( َُٕٔ)ت
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د.ط  –دار لادر  –د.ت  –اتنصاب ا ل ز الديف اةف اتثير الجزرم  الفةاب لو تيذيب -َٖ
 ةيركت . –
ت قيػػػؽل  ةػػػد ا  فػػػو الصةيػػػر كم مػػػد أ مػػػد  صػػػب ا  –لصػػػاف ال ػػػرب ا الةػػػف منظػػػكر  -ُٖ

 القاىرة د.ت. –د.ط  –دار الم ارؼ  –كىا ـ م مد ال اذلو 
ت قيػؽل  –ىػػ( ْٖٓ)تالم صـ كالم يط ات ظـ لو الف ة ا ل فػو ةػف إصػما يؿ ةػف صػيدة  -ِٖ

 ـ.ُٖٓٗ-ىػُّٕٕ –الطة ة اتكلو  –ملطيو الصقا كالدصتكر  صيف نلار 
 –ىػػػػػ( ُّٓمراتػػػػب الن ػػػػكييف ا تةػػػػو الطيػػػػب  ةػػػػد الكا ػػػػد ةػػػػف  فػػػػو الف ػػػػكم ال فةػػػػو )ت -ّٖ

 القاىرة د.ت. –د.ط  –مصتةة نيضة ملر  –ت قيؽل م مد أةك اليضؿ إةراىيـ 
ق( ُُٗمة  ةد الػر مف جػيؿ الػديف الصػيكطو)تالمزىر لو  فكـ الف ة كأنكا يا ا لف ي -ْٖ

 –ت قيػػؽل م مػػد أ مػػد جػػاد المػػكلو ةػػؾ كم مػػد أةػػك اليضػػؿ إةػػراىيـ ك فػػو م مػػد الةجػػاكم  –
 القاىرة د.ت. –الطة ة الثالثة  –مصتةة دار التراث 

مصند أ مد ةف  نةؿ اتةك  ةد ا أ مد ةف م مد ةف  نةؿ ةف ىػيؿ ةػف أصػد ال ػيةانو  -ٖٓ
ةيػػركت  –الطة ػػة اتكلػػو  –مؤصصػػة الرصػػالة  – قيػػؽل أةػػك الم ػػاطو النػػكرم ت –ق( ُِْ)ت

 ـ.ُٖٗٗ-قُُْٗ
ت قيؽل  مدم ةف  -مصند ال ياب ا م مد ةف صيمة ةف ج ير أةك  ةد ا القضا و   -ٖٔ

 ـ .ُٖٔٗ-ىػَُْٕد.ط ةيركت  –مؤصصة الرصالة  – ةد المجيد الصفيو 
ل ةد ا ةف  ةد ال زيػز الةصػرم اتندلصػو م جـ ما اصت جـ مف أصماء الةيد كالمكاضا ا  -ٕٖ

 ق.َُّْةيركت  –الطة ة الثالثة  – الـ الصتب  –ت قيؽل ملطيو الصقا  –
 –د.ط  –دار اليصػر  –د.ت  –م جـ الةفداف ا ليايكت ةػف  ةػد ا ال مػكم أةػك  ةػد ا  -ٖٖ

 ةيركت د.ت.
 
دار  –د.ت  –أصػػػد  ملػػادر ال ػػػ ر الجػػػاىفو كييمتيػػػا التاري يػػػة ا لفػػػدصتكر نالػػػر الػػػديف -ٖٗ

 ـ.ُٔٓٗلةناف  –ةيركت  –الطة ة اتكلو  –الجيؿ 
ت قيػؽل  –ىػػ( ّْٖم انو ال ركؼ ا تةو ال صف  فو ةػف  يصػو الرمػانو الن ػكم) ت  -َٗ

-ىػػػػَُُْجػػػدة  –الطة ػػػة الثانيػػػة  –دار ال ػػػركؽ  –الػػػدصتكر  ةػػػد اليتػػػاح إصػػػما يؿ  ػػػفةو 
 ـ.ُُٖٗ

 –الطة ػػػػة اتكلػػػػو  –ؤصصػػػػة الرصػػػػالة م –د.ت  –م جػػػػـ المػػػػؤلييف ا ل مػػػػر رضػػػػا ص الػػػػة  -ُٗ
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْةيركت 

ت قيؽل الدصتكرل  –ق( ُٕٔم نو الفةيب  ف صتب ات اريب ا الةف ى اـ اتنلارم)ت -ِٗ
 القاىرة د.ت . –د.ط  –دار الطي ا  – ةد الفطيؼ م مد ال طيب 
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ميتػػػػاح ال فػػػػـك ا لإلمػػػػاـ أةػػػػو ي قػػػػكب يكصػػػػؼ اةػػػػف أةػػػػو ةصػػػػر م مػػػػد ةػػػػف  فػػػػو الصػػػػصاصو  -ّٗ
لةناف  –ةيركت  –الطة ة اتكلو  –دار الصتب ال فمية  –ت قيؽل ن يـ زرزكر  –ىػ( ِٔٔ)ت

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ
ت قيؽل م مد  ةد ال ػالؽ  –ىػ( ِٖٓالمقتضب ا تةو ال ةاس م مد ةف يزيد المةرد )ت -ْٗ

 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓالقاىرة  –د.ط  – ضيمة  
ت قيػػػؽل إةػػػراىيـ  –( قِّٗالمنلػػػؼ ا لإلمػػػاـ أةػػػو اليػػػتر  ثمػػػاف ةػػػف جنػػػو الن ػػػكم)ت -ٓٗ

 ـ.ُْٓٗ-ىػُّّٕ –الطة ة اتكلو  –دار إ ياء التراث القديـ  –ملطيو ك ةد ا أميف 
المػػػػكا ظ كاال تةػػػػار ةػػػػذصر ال طػػػػط كاآلثػػػػار ا لتقػػػػو الػػػػديف أةػػػػو ال ةػػػػاس أ مػػػػد ةػػػػف  فػػػػو  -ٔٗ

 ةيركت . –طة ة جديدة ةاتكلصت  –دار لادر  –د.ت  –ىػ( ْٖٓالمقرنرم )ت
مفػػػػكؾ ملػػػػر كالقػػػػاىرة ا لجمػػػػاؿ الػػػػديف ةػػػػف ت ػػػػرم ةػػػػردم اتتػػػػاةصو النجػػػػـك الزاىػػػػرة لػػػػو  -ٕٗ

 ةيركت. –د.ط  –دار الصتب ال فمية  –ت قيؽل م مد  مس الديف  –ىػ( ّْٖ)ت
د.ت  –الن ك الكالو ما رةطة ةاتصاليب الرلي ة كال ياة الف كية المتجددة ا ل ةاس  صف  -ٖٗ

 ملر د.ت. –الطة ة الثالثة  –دار الم ارؼ  –
 –ىػػ( ِّٔتةػو  ةػد ا الملػ ب ةػف  ةػد ا ةػف الملػ ب الزةيػرم )ت نصب يػريش ا -ٗٗ

 د.ت. –الطة ة الثالثة  –دار الم ارؼ  –ت قيؽل لييو ةركلنصاؿ 
 –دار الم ػػػارؼ  –د.ت  –ن ػػػمة الن ػػػك كتػػػاري  أ ػػػير الن ػػػاة ا لف ػػػي  م مػػػد الطنطػػػاكم  -ََُ

 ىػ .ُُُٗالقاىرة  –الطة ة الثانية 
كامػػا ا لإلمػػاـ جػػيؿ الػػديف  ةػػد الػػر مف ةػػف أةػػو ةصػػر ىمػػا اليكامػػا لػػو  ػػرح جمػػا الج -َُُ

 –الطة ة اتكلو  –دار الصتب ال فمية  –ت قيؽل أ مد  مس الديف  –ىػ( ُُٗالصيكطو )ت
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖلةناف  –ةيركت 

ت قيػؽل أ مػد اترنػاؤكط كترصػو  –ىػػ( ْٕٔالكالو ةالكليات ا لليح الديف الليدم )ت -َُِ
 ـ.َََِ-ىػَُِْةيركت  –الطة ة اتكلو  –ل رةو دار إ ياء التراث ا –ملطيو 
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 فيرس المحتويات

 ث ............................................................................................. اإلىداء
 خ .............................................................المقدمة..................

 ذ............................  ...............................أىمية الة ث...............
 ذ .........................................................صةب ا تيار المكضكع........

 . ذ......................................................مني  الدراصة...................
 .. ر..........ال طة المقتر ة............................................................

 ُ...................  ..............................التمييد................................
 المرادم 

 ُ..................................  اصمو كنصةو ................................... -
 ُ..........................  مكلده كن متو........................................... -
 ِ..................  .........................................لقةة كصنيتو  .......... -
 ّ................  ...................................................  فقو كصراماتو -
 ّ........................................................................      يك و -
 ٔ.......................................................................     تيميذه -
 ٕ...............  ................ فمو............................................. -
   ٗ ..........................................................................ثقالتو   -
 َُ...............  آثاره كمؤلياتو.................................................... -
 ُُ........  .....كلاتو.............................................................. -
 ُّ.............  ر و لصتةو كمنيجو ............................................... -

 
 موافقات المرادي لسيبويو : ااول  اللصل
  ِِ............  ................................االصـ  ةو ييميز مما مصملة ل التنكيف -
 ِْ .............االصـ ................................. ةو ييميز مما مصملة ل النداء -
 ِٓ  .......الكضا ........... ثنا ية كأنيا الت ريؼ  رؼ(  أؿ)   ف مصملة ل الت ةير -
 ِٕ .................................ةال رصات   الصتة اتصماء إ راب مصملة ل ألؿ -
 ِٗ........... الم رلة  ................................... ألؿ ىو مصملة ل النصرة -
 َّ................ منلكب ........................... ضمير(  إٌيا)  مصملة ل صكف -
 ُّ..اتلؿ لو  ةرنا ثانييما ليس مي كليف إلو المت دم ةالي ؿ الضمير مصملة ل اتلاؿ -
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 ِّ............ليس .................... ما المتصفـ ياء يةؿ الكياية نكف مصملة ل لزكـ -
 ّّ... ..............ليت............... أ كات لو الكياية نكف  ذؼ مصملة ل ا تيار -
 ّْ ........... صب ... ةم نو التو( يد) لو ك ذليا الكياية نكف إثةات مصملة ل جكاز -
 ّٓ....................ال  رية ..... ضركرةمصملة ل للؿ الضمير الذم يمصف كلفو  -
 ّٕ................... االرتجاؿ ................ كليس النقؿ ال فـ لو مصملة ل اتلؿ -
 ّٖ.... ...................ك جو  مو ن ك(  كلتو لذم)  كالتو الذم مصملة ل ألؿ -
ا النالةة( أف) مصملة ل صكف -  ّٗ. .................ةممر ............ تكلؿ ا مضار ن
 َْ..... ...... ا د ..............  فييا ي كد كال  رلناا الملدرية( ما) مصملة ل صكف -
 ُْ.... ............اللفة ............. لدر ك ذؼ أيضييتا إذا( أيَّا) مصملة ل ةناء -
 ّْ..... ....كال ةر ................................... المةتدأ رلا لو القكؿ مصملة ل -
 ْٓ.... ....كلك ......... ال رطية(  إف)  ة د كاصميا صاف  ذؼ ةجكاز مصملة ل القكؿ -
 ْٔ....... .........الت ...................................  مؿ لو مصملة ل القكؿ -
 ْٖ... ...... نلب ةضمير ايترنت إذا  مفيا لو ل ؿ  فو  صو ة مؿ مصملة ل القكؿ -
 َٓ..... ..................ن ـ .......................... ةم نو إفَّ  تمتو مصملة ل أف -
 ُٓ.....  ...ال امفيف .... تنازع ةاب لو لفم مكؿ اتيرب الثانو ةإ ماؿ مصملة ل القكؿ -
 ّٓ.......... ....... .ليو المتنازع االصـ ةضمير الميمؿ إ ماؿ ةجكاز مصملة ل القكؿ -
 ٓٓ.......... ل ين ....................ك   رلان  يمتوا  م ترصان  ليظان   دا مصملة ل صكف -
-  
 اعتراضات المرادي لسيبويو : الثان   اللصل
 ٗٓ......... ليظو ..................... االلطيح لو اإل راب أف مصملة ل ا تماده -
 ُٔ ......... .........ناص  ةي ؿ منلكةيف ضميريف ثانو كيا ليما مصملة ل االتلاؿ -
 ِٔ.......... ....................... الكياية نكف ىو( لفينو) لو مصملة ل الم ذكلة -
 ْٔ....... .......................المجزكمة (صاف) الي ؿ مضارع نكف  ذؼل  مصملة -
 ٔٔ  .......كأك ؾ ............  صو  ةر لو الكاي ة (أف)  ذؼ لو مصملة ل القكؿ -
  ٖٔ......  ..............كصرب  صاد  ةر لو الكاي ة(  أف)   ذؼ لو مصملة ل القكؿ -
 َٕ .........إىماليا ................ أك الت ييؼ ة د (إفَّ )  مؿ ةةقاء مصملة ل القكؿ -
 ِٕ.... .........لتنلب  ل ين  كتصكف لتجرا  رلنا تصكف(   ا ا)  ةمف مصملة ل القكؿ -

 اللصل الثالث: المذىب النحوي لممرادي 
  ٕٔ.........................  .................ل...................  صتةو لو آراؤه -
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 ْٗملطف اتو .................................................................  -
 ٗٗ.................................. ملادره .................................. -
 ُُٓ...........................  ........................كالتكليات .....النتا    -

 111..............................  الليارس العامة .....................................

 
 


